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Abstrakt 
Bakgrund:  I vården och kanske speciellt i den palliativa vården möter 

sjuksköterskan ibland patienter som önskar dödshjälp. Även om dödshjälp inte är 

lagligt i Sverige så kan det vara av vikt för sjuksköterskan att förstå varför en 

patient kan ge uttryck för detta.  

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa motiv som har betydelse för 

önskan om dödshjälp hos patienter i palliativt skede av obotlig sjukdom. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

och kvantitativ ansats. 

Resultat: Utifrån den teoretiska modellen De 6 S:n, Självbild, Självbestämmande, 

Sociala relationer, Symtomlindring, Sammanhang och Strategier sammanställdes 

resultat. Förlusten av oberoende, rätten att bestämma över sin egen död, rädsla för 

outhärdlig smärta och andra symtom, hopplöshet och att ha en möjlighet ut ur 

lidande var bärande motiv till önskan om dödshjälp.  

Diskussion: Rädsla och ovisshet hos den palliativa patienten är en gemensam 

nämnare för önskan om dödshjälp och där har sjuksköterskan en viktig roll att 

försöka minska detta lidande. 

Slutsats: Genom att detektera och aktivt behandla smärta och andra besvärliga 

symtom samt sätta in insatser för att underlätta vardagen för den palliativa 

patienten kan förhoppningsvis minska rädslan för lidande och önskan om 

dödshjälp. 

  

 

Nyckelord: Assisterat döende, Dödshjälp, Eutanasi, Patientperspektiv 
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”Om jag vore en hund skulle jag avlivas om jag hade de här besvären”.  

”Ge mig en spruta så jag slipper det här”. 

 

Detta är uttryck som sjuksköterskor i den palliativa vården till och från kan möta. 

Även inom andra enheter i sjukvården kan detta förekomma där svårt sjuka 

patienter vistas och som vet att tiden är begränsad och att döden är ofrånkomlig.  

Utifrån dessa möten har intresset väckts för hur den svårt sjuke patienten funderar 

runt dödshjälp och varför de ibland kan önska det när hoppet om bot inte längre är 

möjligt och hur jag som sjuksköterska kan bemöta detta. 

 

Bakgrund 

Palliativ vård 
Palliativ vård är ett begrepp som bygger på ett förhållningssätt med syfte att 

förbättra livskvaliteten för patienter med livshotande sjukdom och dennes och 

närstående. Att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, bedömning 

och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem. 

Den palliativa vården ser döendet som en normal process och syftar till att varken 

påskynda eller förhindra döden (WHO, 2002). Liknande definition hittar man i 

Socialstyrelsens termbank (u.å.) där palliativ vård beskrivs som hälso- och sjukvård 

med syfte att lindra lidande och främja livskvalité hos patienter med progressiv, 

obotlig sjukdom eller skada. Det innebär också organiserat stöd till närstående och 

beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.  Palliativ vård kan 

ges i tidig eller sen fas. I tidig fas syftar den till livsförlängning och god livskvalité 

medan i den sena fasen är syftet livskvalité men inte livsförlängning (Regionalt 

cancercentrum, 2016). Enl. Strang (2013) kännetecknas ett palliativt förhållningssätt 

av helhetssyn på människan och stödja hen att leva med värdighet till livets slut. 
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Detta möjliggörs med ett teambaserat förhållningssätt där teamet består av ex. 

sjuksköterskor, läkare, paramedicinare, kuratorer och sjukhuskyrka.  

 

Livskvalitet, lidande och hopp 

I WHO:s definition (WHO, 2002) av palliativ vård är främjandet av livskvalitet ett 

av vårdens främsta mål.  Livskvalité är individuellt och behöver inte ha samband 

med fysisk hälsa. I sjukvårdssammanhang så innebär livskvalité att patienten i 

möjligaste mån ska vara fri från fysiska och psykiska besvär och ha en så god social 

funktion som möjligt (Pettersson & Strang, 2013). Patienter ändrar sina 

referensramar i samband med försämring av sitt hälsotillstånd, så kallat ”response-

shift” (Sharpe, Butow, Smith, McConnell & Clarke, 2005). Närstående och personal 

delar inte dessa upplevelser av förvärrade symtom eller funktionsnedsättning och 

därför skiljer sig värderingarna om vad som är god livskvalité.  Exempelvis kan 

vårdpersonal bedöma livskvalitén utifrån hur det ”borde” vara utifrån 

sjukdomsstatus och inte utifrån patientens egna upplevelse av 

funktionsnedsättning. Detta innebär att patientens upplevelse av livskvalitet 

förändras från sjukdomsdebut till den sena palliativa fasen.  

 

Ursprungligen betyder begreppet patient den lidande. Ordet patient härstammar 

från latinet patiens vars grundord pati betyder tåla, lida (Eriksson 2015). 

Omvårdnadsforskaren K. Eriksson beskriver lidande och lida som någonting 

negativt och ont, något som människan måste leva med, en kamp men också 

någonting konstruktivt eller meningsbärande. I vården möts vi av tre olika sorters 

lidande. Sjukdomslidandet är lidande i relation till behandling och sjukdom. 

Vårdlidande är i relation till vårdsituationen och till sist livslidande som är i 

relation till det egna livet, om att leva och inte leva samt insikten om den absoluta 

ensamheten. Att lindra patienters lidande är att inte kränka hens värdighet och att 

inte fördöma. Att också förmedla hopp kan minska lidandet (Eriksson 2015). I en 

studie av Benzein, Norberg och Saveman (2001) intervjuades 11 patienter som 



6 
 

visste att de var döende om deras syn på hopp. Hoppet om att bli botad eller 

åtminstone bli bättre fanns hos de flesta patienterna. Vidare fanns hoppet om att 

leva ett så normalt liv som möjligt, att ha bekräftande relationer och att leva resten 

av livet utan smärta och lidande som centrala faktorer. 

 

Sjuksköterskans roll i palliativ vård 
 Sjuksköterskan har fyra ansvarsområden som är grundläggande oavsett 

arbetsområde. Det är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 

lindra lidande. Omvårdnaden ska ske med respekt för mänskliga rättigheter och 

främja rätten till egna val oavsett exempelvis ålder, kön, etnicitet, kulturell 

bakgrund eller sexuell läggning.  International Council of Nurses (ICN) (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) har fastställt fyra etiska koder som vägleder världens 

alla sjuksköterskor till ett gemensamt förhållningssätt. Framförallt den första koden 

gällande sjuksköterskan och allmänheten belyser mötet med patienter där 

respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet är en viktig punkt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ska också följa Patientlagen 

(SFS 2014:821) där kap. 1, § 6–7 innebär att vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde och att den överensstämmer med vetenskap och beprövad 

erfarenhet.  Kap. 4, § 1–2 handlar om samtycke där patientens integritet och 

självbestämmande ska respekteras och om patienten väljer att avstå vård och 

behandling så ska hen informeras om konsekvenserna.  I patientlagen, kap. 5, §1 

gällande delaktighet så ska hälso- och sjukvården så långt som möjligt utformas i 

samråd med patienten.  

 

I en enkätstudie utförd i Finland omfattande drygt 1000 sjuksköterskor framkom 

det att nästan 75% av sjuksköterskorna kunde tänka sig att legalisera eutanasi och 

att det var en human metod för att hjälpa sjuka människor. De ansåg även att det 

var en persons rättighet att besluta över sin egen död (Terkamo-Moiso et al. 2017). 
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I mötet med patienter som utrycker önskan om dödshjälp så konstaterar De Bal, 

Gastman och Dierckx de Casterelé, (2008) i en review-artikel att sjuksköterskor 

känner vanmakt när de ställs inför frågan. Där känslor som oro, skuld, frustration 

och rädsla är vanliga men även moraliska funderingar. Å andra sidan upplever en 

del sjuksköterskor att det är bevis på tillit och att de var skickliga i sin profession 

när patienten lyfte frågan om dödshjälp med dem. 

 

Dödshjälp 
I en rapport från Statens medicinsk-etiska råd (Smer, 2017) definieras dödshjälp 

som ”en insats som ges efter ett uttryckligt önskemål från patienten där avsikten är 

att insatsen ska orsaka patientens död.” Dödshjälpen kan antingen ske via eutanasi 

eller assisterat döende. 

Eutanasi 
Eutanasi betyder ”den goda döden” på grekiska och innebär dödshjälp när någon 

annan, oftast en läkare, utför en handling som avsiktligen leder till patentens död.  

Eutanasi började praktiseras i Nederländerna på 1970-talet men först 2002 kom där 

en lag som reglerar eutanasi och assisterat döende. Samma år blev det även lagligt i 

Belgien (Statens medicinsk-etiska råd, 2017). I litteraturen förekommer även 

benämningen aktiv eutanasi (Sanders & Chaloner, 2007; Varelius, 2016) men i 

Sverige vill man rekommendera att endast använda begreppet eutanasi (Ottosson, 

2013; Smer, 2017). 

Assisterat döende 

Assisterat döende är ett begrepp som innebär dödshjälp när patienten själv utför 

den handling som leder till döden. Med det menas att en läkare skriver ut en dödlig 

dos av läkemedel men det patienten själv eller en närstående som utför handlingen. 

I litteraturen förekommer även begreppen assisterat självmord eller läkarassisterat 
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självmord (Smer, 2017). I denna litteraturöversikt kommer begreppen eutanasi, 

assisterat döende och dödshjälp att användas där dödshjälp är ett övergripande 

begrepp för både eutanasi och/eller assisterat döende. 

 

Dödshjälp i Sverige och i övriga världen 
I Sverige är inte dödshjälp i någon form laglig. Enligt Brottsbalken (Svensk 

Författningssamling 1962:700, kap 3) blir man skyldig till mord alternativt dråp om 

man uppsåtligen berövar en annan människa livet och kan dömas för det.  

 

 I andra delar av världen där någon form av dödshjälp tillämpas dominerar två 

modeller. Den ena är Oregonmodellen som introducerades i Oregon 1997 och 

tillåter assisterat döende men inte eutanasi. Den tillämpas i några amerikanska 

delstater. Kriterierna som måste uppfyllas är att man ska ha högst 6 månader kvar 

att leva, ska vara minst 18 år samt beslutskompetent. Däremot finns inga villkor på 

att man ska uppleva svårt lidande. I Beneluxmodellen som tillämpas i Belgien, 

Nederländerna och Luxemburg är både assisterat döende och eutanasi tillåtet. Där 

finns inga krav på att patienten ska vara i livets slutskede utan kriterierna är att hen 

upplever outhärdligt lidande och att det inte finns några andra sätt att lindra 

lidandet. Lidandet kan vara både psykiskt och fysiskt. Även barn kan få dödshjälp 

om de bedöms tillräckligt mogna för att ta ställning i frågan. Andra länder som 

tillämpar eutanasi eller assisterat döende på något vis är Colombia, Kanada och 

Schweiz. I Oregon och Washington står assisterat döende för ungefär 0,3–0,4 % av 

alla dödsfall och i Schweiz 1,2 %. I Nederländerna står eutanasi för 4,6 % av alla 

dödsfallen och Belgien någonstans mellan 1,7–4,6 % (Smer, 2017).  
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Teoretisk anknytning 

I den palliativa vården har kliniskt verksamma sjuksköterskor och 

omvårdnadsforskare utvecklat en modell som innebär att ändra förhållningssätt 

från problembaserad vård till personcentrerad vård. I psykiatern Avery Weismans 

(1974) forskning om människovärdig död återfinns först de ord som kom att ligga 

till grund för modellen. Den kallas De 6 S:n och bygger på en humanistisk 

grundsyn med utgångspunkt från bland annat WHO:s (2002) definition av palliativ 

vård. I Sverige började arbetet med att utveckla modellen i början 1990-talet och har 

sedan dess fortsatt att utvecklats bland annat genom årliga seminarier. S:en står för 

Självbild, Självbestämmande, Sociala relationer, Symtomlindring, Sammanhang och 

Strategier. De 6 S:n visar att fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 

påverkar varandra och utgör en helhet där delarna kan vara svåra att åtskilja 

(Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012; Regionalt cancercentrum, 2016). 

Lite förenklat så kan de 6 S:n beskrivas som olika dimensioner av en helhet. 

 

 Med Självbild menar Ternestedt et al. (2012) personens sammanfattade bild av sig 

själv. Identitet är ett ord som är synonymt med självbild.  Självbilden formas och 

omformas genom hela livet och hjälper personen att orientera sig i tillvaron och 

känna sammanhang och kontinuitet.  

Självbestämmande eller autonomi utgör ett centralt värde i vår samtid och kanske 

framförallt när vi ställs inför en situation när vi blir beroende av andra exempelvis 

den sista tiden i livet. Att själv få bestämma hur man vill leva sista tiden, valet av 

dödsplats och vilka som får vara närvarande.  

Sociala relationer innebär att stödja patientens möjlighet att umgås med närstående 

och vänner och att bevara viktiga relationer. I livets slutskede blir relationerna mer 

betydelsefulla den sjukes utsatthet och beroendet ökar.  

Symtomlindring är ett sätt att minska lidande. Vanliga symtom inom palliativ vård 

är exempelvis smärta, andnöd, fatigue (trötthet), illamående, oro och ångest. 

Symtomen kan vara fysiska, psykiska, sociala, andliga eller existentiella.  
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Sammanhang är en tillbakablick på livet. Patienten ges tillfälle att berätta om sitt liv 

och detta kan skapa en känsla av sammanhang. Livsåskådning som gudstro, nära 

relationer och tilliten till sig själv påverkar detta. Detta S bygger till stor del på 

Antonovskys KASAM (2005) dvs. känsla av sammanhang.  

Strategier är framåtblickande med fokus på patientens möte med den egna döden. 

Att praktiskt planera sin begravning, skriva testamente och vad som är viktigt att 

genomföra eller slutföra (Ternestedt et al. 2012). 

 

Problemformulering 
 Intrycket är att det ofta är friska personer som är mest tongivande i debatten om 

dödshjälp och synpunkter som gruppen framför är att om man drabbas av svår 

sjukdom borde man få rätt att avsluta sitt liv. Även den sjuke patienten kan ha 

dessa funderingar och som vårdpersonal kan det vara svårt att bemöta detta. Det 

kan då vara av vikt att ha kunskap om vilka faktorer som kan påverka patienten att 

ge uttryck för en önskan om dödshjälp. Finns det faktorer som sjuksköterskan kan 

vara med och påverka så att patienten inte behöver ha dessa funderingar? 

Förhoppningarna är att detta arbete kan medverka till att kunskap i ämnet skapas. 

 

Syfte 
 Syftet med litteraturöversikten var att belysa motiv som har betydelse för önskan 

om dödshjälp hos patienter i palliativt skede av obotlig sjukdom.  
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Metod 

Design 
Examensarbetet har utformats som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017, s. 

141–144) handlar litteraturöversikter om att skapa en översikt över kunskapsläget 

inom sjuksköterskans område. Det innebär att ta reda på vad som redan studerats 

och att ta kritiskt granska tillvägagångssättet. Både kvalitativ och kvantitativ 

forskning ingår i analysen. 

Inklusions- och exklusionskriterier  
Artiklarna som inkluderades skulle vara skrivna på det svenska eller engelska 

språket och vara originalartiklar publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Studierna 

som artiklarna redovisar skulle vidare vara godkända av en etisk kommitté. De 

skulle utgå från vuxna patienter med uttalad palliativ diagnos och som diskuterat 

eutanasi eller assisterat döende. Inga avgränsningar gällande studiernas ålder 

gjordes. Artiklar skulle efter granskning hålla hög kvalité enligt Carlsson och 

Eiman (2003) granskningsmall. Studier med barn och dementa exkluderades.  

Litteratursökning 
Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, PsychInfo och PubMed. I Cinahl 

användes Headings. I PsychInfo Thesaururs och i PubMed MeSH-termer för 

sökning av relevanta artiklar som utgick från litterarutöversiktens syfte. Sökorden 

redovisas i tabell 1. Sökorden ”Palliative Care” eller ”Terminal care” provades men 

begränsade inte sökningarna ytterligare förutom i sökningen gjord i PsychInfo.  För 

att begränsa sökningarna användes de booleska operatorerna AND och OR. Genom 

att granska referenslistorna i relevanta artiklar inkluderades ytterligare 3 artiklar. I 

de olika sökningarna var det några dubbletter som redovisas som träff.  
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Urval, Relevansbedömning och granskning 
Antalet träffar utifrån de sökord som svarar på litteraturstudiens syfte var 126 st. 

Först lästes titeln på originalartikeln och om den överensstämde med syftet lästes 

sedan abstraktet. De artiklar vars abstrakt stämde överens med syftet skrevs ut i 

fulltext och lästes kritiskt för att utesluta dem som inte uppfyllde kraven. Tre 

artiklar inkluderades genom manuell sökning. De artiklar vars innehåll svarade 

mot syftet kvalitetsgranskades gällande vetenskapligheten enligt Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall (Bilaga 1 och 2). Mallen anpassades genom att 

”patienter med lungcancerdiagnos” byttes till palliativa patienter. Granskningen 

innebär att artiklarna poängsätts som ger dem olika grad mellan Grad I-III. De 

artiklar som höll god kvalitet (Grad I-II) inkluderades i litteraturöversiktens resultat 

(tabell 1). Dessa artiklar presenteras i Bilaga 3.  

 

 

Tabell 1. Sökmatris 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Pubmed 

171221 

"Patient 

Preference"[Mesh] AND 

("Euthanasia"[Mesh] OR 

"Suicide, 

Assisted"[Mesh]) AND 

English[lang]  

 

Svenska/engelska 

Vuxna 19+ 

10 

(1) 

5 2 2 1 

Cinahl 

171229 

(MH "Attitude to 

Death") AND (MH 

"Patient Attitudes") 

AND ((MH ”Suicide, 

assisted”) OR 

(MH "Euthanasia"))   

 

Svenska/engelska 

Alla vuxna 

Peer Reviwed 

8 5 3 3 2 

Cinahl 

180110 

(MH "Descision making, 

patient") AND ((MH 

"Euthanasia") OR (MH 

”Suicide, Assisted”)) 

 

Svenska/engelska 

Alla vuxna 

Peer Reviwed 

66 

(2) 

13 7 3  

 

1 

PsycInfo (MAINSUBJEKT.EXAKT 

("Euthanasia") OR 

Svenska/engelska 14 9 7 6 5 



13 
 

180110 MAINSUBJEKT.EXAKT 

(" Assisted suicide")) 

AND 

MAINSUBJEKT.EXAKT 

("Palliative care") AND 

MAINSUBJEKT.EXAKT 

("Client Attitudes") 

 

Vuxna (18 år och 

äldre) 

PubMed 

180130 

(((((("Euthanasia"[Mesh]) 

OR "Suicide, 

Assisted"[Mesh])) AND 

"Attitude to 

Death"[Mesh])) NOT 

student*) NOT nurse*) 

NOT physician*  

 

Svenska/engelska 

Vuxna 19+ 

25 7 5 3 1 

Manuell 

sökning 

180130 

      3 

        

I Urval 1 lästes titeln, i Urval 2 lästes abstraktet, i Urval 3 lästes hela artikeln och Urval 4 visar 

granskade och utvalda artiklar. De inom parantes är dubbletter. 

Analys 
Genom att läsa de vetenskapliga artiklarnas resultat flera gånger skapades en 

förståelse för vad de handlade om (Friberg, 2017). Sedan sammanställdes varje 

studies resultat övergripande för att få en översikt över innehållet och om deras 

huvudfynd var i relation till litteraturstudiens syfte, se bilaga 3. Därefter 

identifierades och sammanställdes bärande ord, meningar och textstycken utifrån 

likheter och skillnader i fyra teman. Dessa teman utgår från de sex begrepp som 

beskrivs i den teoretiska anknytningen; Självbild, Självbestämmande, Sociala 

relationer, Symtomlindring, Sammanhang och Strategier.  

Etiska överväganden 
De originalartiklar som användes i litteraturstudien har granskats och godkänts av 

etisk kommitté och/eller så framgår det tydligt att deltagarna i studien informerats 

och givit sitt godkännande (Polit & Beck, 2017, kap. 7). Alla artiklar var skrivna på 
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engelska så mycket tid har lagts på att skapa förståelse för innehållet för att 

undvika misstolkningar.  Författaren har genom sitt arbete på en specialiserad 

palliativ enhet viss förförståelse i ämnet men intentionen var att vara så objektiv 

som möjligt och inte lägga in egna värderingar eller känslor i sammanställningen 

av litteraturstudien. Citat återges i originalspråk för att undvika tolkning relaterat 

till översättningen. 

 

Resultat 
Resultatet baseras på vetenskapliga originalartiklar varav11 av kvalitativ design, 1 

kvantitativ design och en mixad design. Studierna som presenterades i artiklarna 

var gjorda i Kanada, Kina, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Spanien, Sverige 

och USA.  Resultatet presenteras under fyra rubriker som alla har grund i de & S: n. 

I resultatet redovisas Självbild och Självbestämmande samt Sammanhang och 

Strategin tillsammans då de är svåra att helt särskilja vilket figur 1 visar. 

Genomgående för alla studier var att patienterna lade stor vikt vid livskvalitet och 

rädsla för bristande kvalitet spelade en stor roll i deras önskan om dödshjälp. 

 

Figur 1 
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Självbild och självbestämmande 
Förlusten av oberoende beskrivs som en av de största orsakerna till ett lidande och 

skulle därmed kunna rättfärdiga eutanasi. ”I would like euthanasia when I cant’t 

feed myself or take care of myself” (Karlsson, Millberg & Strang, 2012a, s. 1068). 

Upplevelsen av att inte längre vara den person man brukade vara och där 

rörligheten inskränkts samt förlusten av rutiner i vardagen och sin roll gentemot 

andra, förlusten av sitt oberoende och sina drömmar innebar en hopplöshet samt 

vetskapen om att döden är oundviklig (Mak & Elwyn, 2005; Dees, Vernooij-Dassen, 

Dekkers, Vissers & van Weel, 2011). 

 

 Vidare beskrevs rätten att bestämma över sitt eget liv och död som ett bärande 

argument. Lika självklart som att vi får styra över våra liv ska vi också kunna 

bestämma när det är dags att dö och även hur vi ska dö.  Inte heller ska någon ska 

tvingas att leva på grund av andra personers bestämmande (Dees et al. 2013; 

Karlsson, Millberg & Strang 2012b; Wilson et al 2007). Barucha et al. (2003) såg i sin 

studie att mer än hälften av de intervjuade som dog av assisterat döende beskrev 

sig själv eller av sina näststående som personer med ett stort behov av kontroll. 

Chapple, Ziebland, McPherson och Herxheimer (2006) nämner fysiskt beroende och 

att inte längre kunna njuta av livet som en orsak till önskan om dödshjälp. 

Sociala relationer 
Rädslan för att vara eller bli en börda för andra återkommer ofta i resultaten. Man 

uttrycker även att närstående ska slippa det lidande som det innebär att ha en svårt 

sjuk anhörig (Karlsson et al. 2012a; Mak & Elwyn. 2005; Wilson et al. 2000, 2007). En 

deltagare i Karlsson et al. (2012a) studie beskrev att inte längre vara någon nytta för 

sin familj eller andra som ett lidande och det i sin tur rättfärdigar dödshjälp.  

 

Ett orosmoment var dyra kostnader för vården och att det i sin tur kunde upplevas 

vara en stor en börda för de närstående. Intervjuade i en studie nämnde också 

pengar som ett motiv, exempelvis när en närstående tvingas vara hemma från 
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arbetet för att vårda den sjuke. Genom att påskynda döden kan detta vara en 

altruistisk handling för att minska både stress och börda hos närstående samt att 

inte tära på sjukvårdens resurser (Chapple et al. 2006; Mak & Elwyn 2005; Wilson et 

al. 2007). 

Symtomlindring 
En mycket vanlig orsak till att tänka sig dödshjälp var rädsla för fysiska symtom 

där smärta var den dominerande faktorn och som återkommer i alla de granskade 

studierna. ”If you get cancer, you´ll get pain. Cancer is a painful disease”. Så 

beskriver en deltagare i Mak och Elwyns (2005, s. 346) studie att rädslan för att 

smärtan en dag kommer att bli outhärdlig.  

 

Just rädslan för framtida smärta är den enskilt största orsaken för att tänka sig 

dödshjälp. Exempelvis säger en deltagare i en studie ”The way I feel today, I am 

not considering requesting (…). But if I get pain and become really ill, I could 

consider” (Johansen, Kaasa, Loge & Materstvedt 2005, s 457). Deltagarna menade 

att smärta kunde få livet att kännas meningslöst men så fort smärtan lindrades 

försvann även önskan om dödshjälp. I samma artikel så var hopp likställt med god 

smärtlindring. Outhärdlig smärta förekommer ofta som begrepp men också 

outhärdligt lidande utan att närmare beskriva vad som ligger i det begreppet 

nämns som orsaker till att önska dödshjälp (Borgsteede et al. 2007; Chapple et al. 

2006; Wilson et al. 2000, 2007).  Dock såg Emanuel, Faiclough och Emanuel (2000) i 

sin studie att patienter med moderat eller svår smärta inte var mer positiva till 

eutanasi än andra. 

 

Fatigue (trötthet), illamående, inkontinens, andnöd och allmän svaghet är symtom 

som orsakar svårt lidande och i sin tur kan bidra till önskan om dödshjälp (Dees et 

al. 2011; Karlsson et al. 2012a). Rädsla för just inkontinens återkommer i ett par 

studier men även att må illa och kräkas och att lukta illa var faktorer som 
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påverkade patienter. Rädslan för mentala symtom som exempelvis oro var också ett 

motiv till önskan om dödshjälp. Sammanfattningsvis så var ett förväntat lidande på 

grund av fysiska symtom en klar orsak till önskan om dödshjälp (Chapple et al. 

2006; Villavicencio-Chavez 2014; Wilson et al. 2000, 2007). 

Sammanhang och strategier 
Att inte längre vara till nytta för någon annan, inget hopp till förbättring finns och 

livet har förlorat all glädje beskrivs som meningslöst lidande och rättfärdigar 

eutanasi (Karlsson et al. 2012a). Vidare såg de i den studien att om tvivel fanns för 

att få hjälp mot svårt lidande och om brister i vårdkvalitén uppstod kunde det vara 

en orsak till önskan om dödshjälp. I en annan artikel av Karlsson et al. (2012b) sågs 

eutanasi som en möjlighet att fly från lidande vilket även Mak och Elwyn (2005) 

beskriver. Avancerad sjukdom samt ingen möjlighet till förbättring beskrivs även 

av Wilson et al. (2007). Dees et al (2011) beskriver existentiellt lidande som ett motiv 

där hopplöshet, livströtthet och förlusten av meningsfulla aktiviteter så som att inte 

längre kunna passa barnbarn, läsa, sköta hushållet, gå ut på middag eller sjunga i 

kör nämndes. 

 

I en studie från Nederländerna där man intervjuat patienter som begärt eutanasi 

såg man att tidigare erfarenheter av den medicinska vården samt att ha bevittnat 

outhärdligt lidande hos andra kunde vara orsak till denna önskan (Dees et al. 2013). 

Just att ha sett andras döende och död samt hjälplöshet och ovärdighet var ett 

argument för eutanasi (Chapple et al. 2006; Mak & Elwyn. 2005). 

 

I Wilson et al. (2000, s. 2457) var ett motiv att de förlikat sig med sitt öde och kände 

sig redo att avluta sina liv, ”I’d like to make my peace and go”. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Sökningarna i databaserna gjordes relativt brett med utgångspunkt från 

patienternas perspektiv vilket kan vara en svaghet som påverkat resultatet. Till 

hjälp att hitta relevanta sökord användes Mittuniversitetets lista över termer för 

olika gruppers perspektiv samt även fått stöd med sökord av universitetets 

informationsexpert på biblioteket. Därför användes MeSH-termen ”Patient 

preference” i PubMed. Den innefattar individens egna önskningar och preferenser 

rörande sin egen vård. I Cinahl användes Cinahl Headings ”Decision making, 

patient” och i PsychInfo Thesaurusen ”Client attitudes”. Trots det var antalet träffar 

hanterbart vilket förstärker författarens uppfattning om att studier på patienter inte 

är lika vanligt som studier på friska och på de som arbetar inom sjukvården. 

Eftersom syftet var att belysa den palliativa patientens eventuella önskan till 

dödshjälp så gjordes sökningar med tillägg av ”palliativ care” eller ”terminal care” 

men det begränsade inte sökningarna nämnvärt. Endast i sökningen i PsychInfo 

gjorde det skillnad. En förklaring till att de flesta studierna är gjorda just på 

palliativa patienter är att lagstiftningen i världen nästan uteslutande gäller denna 

patientgrupp. Undantag är Beneluxländerna där det räcker att patienten upplever 

outhärdligt lidande. Detta avspeglas i de vetenskapliga artiklar från Nederländerna 

som ingår i studien där en del av deltagarna led av psykisk sjukdom.  Författaren 

valde ändå att ta med dessa artiklar då majoriteten av deltagarna led av obotlig 

sjukdom.  

 

Först valdes att avgränsa artiklarnas ålder till tio år men det resulterade i för få 

relevanta träffar så då togs den bort helt.  Flera av de valda artiklarna i 

litteraturstudien är ifrån början av 2000-talet. Det kan ha att göra med att assisterat 

döende då varit lagligt i några år i vissa delstater i USA och samt även eutanasi i 

Nederländerna och Belgien vilket medförde att det nu fanns underlag för att göra 
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studier i ämnet. Något som talar för att åldern på studien inte spelar roll för 

resultatet var att de studier som Karlsson et al. (2012a, 2012b) utförde där patienter 

intervjuades i en första omgång 1997–1998 men på grund av sjukdom hos en av 

forskarna så pausades studien. Den återupptogs 2007 och nya intervjuer gjordes. 

Där såg forskarna att svaren inte skilde sig nämnvärt trots att det gått tio år emellan 

intervjuerna och det skett förändringar i hälso- och sjukvården. Exempelvis så hade 

den palliativa vården i större grad överflyttades från sjukhusvård till hemsjukvård.  

 

De studier från länder som Sverige, Norge och Storbritannien där dödshjälp inte är 

lagligt eller de tidiga studier gjorda i utredningssyfte inför att legalisering av 

dödshjälp, skilde sig inte motiven till önskan om dödshjälp mot dem gjorda där det 

var lagligt. Detta visar på att studien är generaliserbar och överförbar på denna 

grupp av patienter (Polit & Beck, 2017). 

 

I detta arbete har resultat redovisats utifrån de 6 S:n eftersom det i analysen av 

artiklarna framkom teman som passade ihop med dem. Som ett stöd i den analysen 

användes en artikel av Elo och Kyngäs (2008) där deduktiv ansats beskrivs. En 

svaghet med detta är att artikelsökningarna inte specifikt är gjorda utifrån dem. Å 

andra sidan är sökorden breda och inbegriper många delar i patienternas 

perspektiv av vården. Sökningen skedde med stöd av bibliotekarie på 

Mittuniversitet som också tittade på dem utifrån de 6 S: n. 

Resultatdiskussion 
Med utgångspunkt från de fyra rubrikerna framgår tydligt att varje tema tangerar 

varandra vilket även Ternstedt et al. (2012) påpekar i sin bok, se figur 1. Det har 

gjort att det inte var helt enkelt att bestämma under vilket tema de granskade 

studiernas resultat skulle redovisas. Exempelvis så förekom lidande ur fysisk, 

psykisk, social och existentiellt perspektiv vilket överensstämmer med K. Erikssons 
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(2015) beskrivning av lidande inom vården: Sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. 

 
 
 

 

Många patienter i de studier som ingår i denna litteraturstudie pratar om rätten till 

självbestämmande, det vill säga autonomi och då ingår även rätten att bestämma 

över sin död. I patientlagen (SFS 2014:821) så ska patienters självbestämmande 

respekteras och de har rätt att avstå eller avsluta behandling. För de flesta som 

arbetar i vården är det självklart att patienten ska få vara med och bestämma om 

sin vård och vad som ska göras och lika viktigt vad som inte ska göras. Patienterna 

har själva rätt att avsluta en behandling där konsekvenser blir att deras liv förkortas 

men de har inte rätt att ta ett läkemedel med syfte att förkorta sitt liv även om de 

lider av obotlig sjukdom som ofrånkomligen leder till döden. Författaren kan förstå 

ett detta ger ett dubbelt budskap till patient och vårdpersonal och att det kan vara 

svårt att argumentera för inte ens diskutera dödshjälp på politisk nivå. I en studie 

av Lindblad (2009) som gjordes på 1206 slumpvis utvalda vuxna i Stockholm visade 

att 73% av dem stödde assisterat döende om patienten var i palliativ skede, 

upplevde ett outhärdligt lidande och att hen var beslutskompetent. Det bärande 

argumentet var respekten för patientens självbestämmande och att minska lidande.  

 

Förlusten av oberoende och rädsla att vara en börda för sina närstående 

återkommer i de flesta studierna.  Den döende kan i sin omsorg gentemot 

närstående undvika att visa smärta eller försöka hålla modet uppe för att inte visa 

sig svag och på så sätt bli en börda. Ternestedt et al. (2012) skriver att uppleva sig 

vara en börda kan minska känslan av värdighet och även ge känslor av skuld som 

påverkar den egna självbilden. Idag när mycket av den palliativa vården sker i 

hemmet ökar det den sjukes möjlighet till självbestämmande respekteras. Baksidan 

av det är att det kan inkräkta på närståendes självbestämmande. Mycket ansvar 

läggs på de närstående som ofta även blir vårdare. Att behöva hjälp med den 
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intima hygienen av sin närstående kan upplevas ovärdigt för bägge parter och att 

mista kontrollen över sin kropp påverkade självbilden negativt (Ibid). Här kan 

sjuksköterskan spela en stor roll i att även stötta de närstående och initiera 

hemtjänst för hjälp med den dagliga omvårdnaden och även möjlighet till 

avlastning för närstående.  Kontakt med sjukgymnast och arbetsterapeut är ofta av 

vikt för att se över vilka hjälpmedel som kan underlätta i vardagen. Detta visar på 

vikten av teambaserad vård där alla funktioner har en viktig roll att fylla (Strang, 

2013). 

 

Rädslan för framtida smärta var en dominerande faktor för patienters önskan om 

dödshjälp. I den palliativa vården är just smärtbehandling ett centralt område som 

också ofta förknippas med denna vårdform. Smärta får ofta symbolisera eller vara 

en metafor för det lidande som förekommer den sista tiden i livet. Med detta i 

åtanke har sjuksköterskan en viktig roll att detektera smärta för att kunna behandla 

den och på så sätt kanske minska patienters rädsla. Även andra symtom som 

illamående och andnöd är viktiga att upptäcka och försöka lindra så kanske 

patienten slipper känna att döden är den bästa utvägen. Symtom är en subjektiv 

upplevelse och därför är det viktigt att lyssna till patientens berättelse om 

symtomupplevelses dimensioner och hur de andra S:n påverkar upplevelsen 

(Ternestedt et al. 2012). Här kan sjukvården lägga upp strategier för patient, 

anhöriga och andra vårdaktörer hur och vad som kan göras i olika situationer. Att 

det till exempelvis finns ordinationer på läkemedel att ge eller andra åtgärder för 

att lindra symtomen (Regionalt cancercentrum, 2016). 

 

Genom majoriteten av artiklarna finns livskvalité som en röd tråd för patienternas 

motiv. Livskvalité är som tidigare beskrivits helt individuellt och ändrar sig över 

tid (Pettersson & Strang, 2013; Sharpe et al.2005). Att som ”frisk” exempelvis möta 

en patient svårt märkt av ALS som endast kan röra två av sina vänstra fingrar kan 

för den utomstående ses som ett outhärdligt lidande medans patienten själv skattar 
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sin livskvalité som hög och ”vissa dagar tänker jag inte på att jag är sjuk” som en 

patient sa till en kollega. Detta visar på hur svårt det är att definiera vad både 

lidande och livskvalité innebär för den enskilda individen. Förhoppningsvis kan jag 

som sjuksköterska med hjälp av de 6 S:n sätta personen i sitt sammanhang och 

kanske få en bättre förståelse för situationen och vad som är viktigt.  

 

Slutsats 
Patienters önskan till dödshjälp kan ha olika motiv men rädslan och ovissheten för 

vad som kan ske under döendeprocessen är gemensam. Detta kan även jag se i 

mötet med den palliativa patienten där rädsla för outhärdlig smärta den sista tiden 

är stor men även rädslan att exempelvis andnöd samt att vara en börda för sina 

närstående. Den obotligt sjuke patientens rädsla och utsatthet behöver jag som 

sjuksköterska ta på stort allvar och tillsammans med andra vårdaktörer göra vad vi 

kan för att minska lidande och rädsla för uthärdliga symtom och istället förmedla 

hopp om en uthärdlig sista tid som i sin tur kan minska önskan om dödshjälp. Med 

tanke på just rädslan för att vara en börda för sina närstående vore förslagsvis 

vidare forskning på närståendes upplevelser av detta av värde för den palliativa 

vården 
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Bilaga 1 
Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 
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Bilaga 2 
Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod. 
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Bilaga 3       

Författare/År/Land Syfte Typ av 

studie. 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod/dataanalys Huvudresultat Kvalitet 

Bhuracha, A. et al. 

2003 

USA 

Undersöka om patienter 

som önskar assisterat 

döende lider av 

depression och om det 

påverkar deras önskan. 

Kvalitativ 12 patienter 

och 20 

anhöriga. 

(ej angivet) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Depressiva 

symtom var 

inte orsak till 

önskan om 

dödshjälp 

ansåg både 

patienter och 

anhöriga. 

Flera patienter 

beskrevs som 

vara i behov 

att kontroll.   

Grad II 

Borgsteede, S. D. 

Et al 

2007 

Nederländerna 

Utforska om patienter 

och deras läkare talar 

om eutanasi och hur de 

pratar om det.  

Kvalitativ 25 

(5) 

Semi-strukturerade 

djupintervjuer.  

Innehållsanalys. 

Ohanterligt 

lidande. 

Rädsla för 

smärta. 

Meningslöst 

att leva 

vidare. 

Grad I 

Chapple, A. et al. 

2006 

Storbritannien 

Undersöka hur patienter 

med obotlig sjukdom 

ser på eutanasi och 

assisterat självmord 

Kvalitativ 41 

(13) 

Narrativa 

intervjuer 

Innehållsanalys 

De som kunde 

tänka sig 

dödshjälp 

uppgav bl. a. 

rätten att 

välja, rädsla 

för smärta, 

ovärdighet, 

hopplöshet 

och att vara en 

Grad I 
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börda för 

andra. 

Dees, K. et al. 

2011 

Nerderländerna 

Utforska vad 

outhärdligt lidande 

innebär för patienter 

som begärt assisterat 

döende. 

Kvalitativ 45 

(14) 

Fördjupade 

intervjuer. 

Analys enl. 

grounded theory. 

 

Rädsla för 

framtida 

lidande. 

Förlust av 

autonomi. 

Hopplöshet, 

ensamhet, 

vara en börda. 

Trött på livet. 

Grad II 

Dees, K. et al 

2013 

Nederländerna 

Utforska 

beslutfattningsprocessen 

hos patienter som begärt 

eutanasi och hitta olika 

teman som leder fram 

till detta, 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

45 

(13) 

Fördjupade 

intervjuer. 

Innehållsanalys 

Enkätundersökning 

Dataanalys 

Bestämma 

över sin egen 

död. Sett 

outhärdligt 

lidande och 

rädsla att det 

kommer att bli 

värre. 

Grad I 

Emanuel, E. Et al 

2000 

USA 

Utröna döende 

patienters attityd för 

eutanasi och faktorer 

som påverkar detta. 

Kvalitativ 

 

988 

(143) 

Prospektiv 

kohortstudie. 

Intervjuer 

Innehållsanalys 

Rädsla för 

smärta, vara 

en börda, 

behov av mer 

hjälp och 

andnöd. 

Grad I 

Johansen, S. Et al 

2005 

Norge 

Att utforska attityder för 

och önskningar om 

dödshjälp hos patienter 

med cancer och 

förväntad kort 

överlevnad. 

Kvalitativ 18 

(ej angivet) 

Semi-strukturerade 

intervjuer.  

Analyserad enl. 

grounded theory 

med kvalitativ 

metod- 

Rädsla för 

framtida 

smärta och en 

smärtfylld 

död. Dålig 

livskvalité. 

Hopplöshet. 

Grad I 
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Karlsson, M. et al. 

2012 

Sverige 

Utforska döende 

cancerpatienters 

perspektiv på eutanasi, 

speciellt i relation till 

autonomi. 

Kvalitativ 66 

(ej angivet) 

Öppna intervjuer  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

utan förutbestämda 

kategorier. 

De som är för 

eutanasi 

åberopar 

rätten att 

bestämma, att 

ha kontroll 

och autonomi. 

Grad I 

Karlsson, M. Et al. 

2012 

Sverige 

Undersöka döende 

patienters perspektiv på 

eutanasi i förhållande 

till lidande. 

Kvalitativ 66 

(ej angivet) 

Öppna intervjuer 

Induktiv 

innehållsanalys. 

De som var 

för uppgav 

rädsla för 

psykiskt, 

fysiskt, socialt 

och 

existentiellt 

lidande.  

Meningslöst 

lidande oh att 

vara beroende 

av andra. De 

som var emot 

menade att 

det inte finns 

något 

outhärdligt 

lidande. Finns 

alltid hjälp att 

få. 

Grad I 

Mak, Y. & Elwyn, 

G. 

2005 

Kina 

Utforska varför 

patienter med 

avancerad 

cancersjukdom önskar 

eutanasi 

Kvalitativ 6 

(ej angivet) 

Ostrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Innehållsanalys 

 

Orsaker till 

önskan om 

eutanasi var 

lidande, både 

eget och 

andras, 

Grad I 
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hopplöshet, 

förlust av 

drömmar, 

roller och 

oberoende. 

Rädsla för att 

det ska bli 

värre.  

Villavicencio-

Chávez, C. Et al 

2014 

Spanien 

Utforskar relationen 

mellan önskan om att 

påskynda döden och 

fysiska och psykiska 

faktorer 

Kvantitativ 101 

(23) 

Tvärsnittsstudie 

Enkäter med olika 

skattningsskalor. 

Dataanalys 

Förlust av 

autonomi. 

Vara beroende 

av andra. 

Lidande. 

Grad I 

Wilson, K. et al 

2000 

Kanada 

Undersöka vilka 

faktorer som patienter 

med obotlig 

cancersjukdom anger 

som orsak till att vilja ha 

dödshjälp. 

Kvalitativ 150 

(80) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Rädsla för 

okontrollerbar 

smärta och 

andra fysiska 

symtom. 

Lidande, 

börda för 

andra och 

hopplöshet. 

Depressiva 

besvär vanligt 

men angavs 

inte som 

anledning. 

Smärta lika i 

de grupper 

som önskade 

dödshjälp nu 

och de som 

kan tänka sig 

Grad I 
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det i 

framtiden, 

Wilson, K. et al. 

2007 

Kanada 

Undersöka attityderna 

hos dödligt sjuka om 

legalisering av 

dödshjälp och vilka 

fysiska, psykiska och 

sociala faktorer som 

påverkade detta. 

Kvalitativ 379 

(ej angivet) 

Semistrukturerade 

intervjuer där 

patienter som 

önskade dödshjälp 

följdes upp efter 4 

veckor med nya 

intervjuer. 

Innehållsanalys 

uppdelad i två set. 

Först identifierades 

vilka som var för 

och emot 

legalisering. Sedan 

analyserades de 

som var för 

specifikt.  

De som var 

för hävdade 

rätten att 

bestämma. Att 

det var ett 

fysiskt och 

psykiskt 

lidande, 

förväntan att 

det skulle bli 

värre ex. 

smärta och att 

inte vara en 

börda för 

andra. 

De som var 

emot hävdade 

bl. a religiösa 

motiv och 

livets 

okränkbarhet, 

Grad I 

 


