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Abstrakt 

Bakgrund: Eutanasi har varit ett omdebatterat ämne i vårt samhälle 
och det finns förespråkare både för och emot. Under senare år har det 
blivit en allt mer aktuell debatt då patienter individuellt tar ställning 
till hur de vill att vården ska behandla dem i livets slutskede. Det är då 
viktigt att det finns kunskap om denna kategori av patienter. Syfte: 
Syftet var att belysa palliativa patienters ställningstagande till eutanasi 
samt läkarassisterat självmord. Metod: Tolv vetenskapliga artiklar 
granskades och analyserades. Resultat: Resultatet visade att det var 
upp till 56 % av patienterna som kunde tänka sig att avsluta sitt liv 
genom eutanasi eller läkarassisterat självmord. Depression och 
hopplöshet var de faktorer som flest studier visade hade signifikans 
när det gällde detta beslut. Diskussion: Inga faktorer var helt 
avgörande för att patienterna önskade avsluta sitt liv i ett tidigare 
skede. Ett observandum ställdes till likheten mellan krisreaktion och 
depression, vilket skulle kunna leda till att patienter får fel diagnos. 
Slutsats: Mer fördjupad forskning krävs inom detta område för att få 
en mer nyanserad bild av varför palliativa patienter har denna önskan. 
 
Nyckelord: depressionssymtom, eutanasi, läkarassisterat självmord, 
terminalt sjuka. 
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Bakgrund 

Historia   

När kristendomen kom till Sverige och övriga Europa på 1000-talet ändrades synen 

på döden. Kyrkan motsatte sig självmord och människor trodde att Gud skulle straffa 

kollektivet om någon tog sitt liv. Då någon trots det försökte begå självmord eller 

begick självmord blev de bestraffade av en domstol till samma straff som en mördare 

och fick inte begravas på kyrkogården (Odén, 2005, s. 149, 150).  

Inte förrän 1906 fick människor som tagit sitt liv rätt att begravas kyrkligt, efter det 

ökade också självmordsfrekvensen. Under samma tid började medicinska åtgärder 

sättas in till patienter som förlängde den palliativa1 fasen.  Dessa livsuppehållande 

åtgärder delade in läkarna i två läger. De som ville hjälpa patienten att avsluta det 

palliativa skedet och de som ville hålla patienten vid liv med alla resurser som fanns 

tillgängliga (Odén, 2005. s. 149 – 153,156).   

Autonomi 

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) under § 2, mål för hälso- och sjukvården, 

finns det skrivet att vård skall ges med respekt för den enskilda människans 

värdighet, vidare skrivs det under § 2a att vården ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. 

Enligt Barbosa da Silva & Ljungquist (2003, s 288, 290-291) finns det sju principer 

som utgör grunden för omvårdnadsrelationer. En av dessa är patientens 

självbestämmanderätt. Att följa denna princip innebär att respektera patientens rätt 

och behov att på egen hand få fatta beslut om sig själv och göra egna medvetna val. 

Som vårdare finns det en skyldighet att respektera rätten, att hjälpa patienten och inte 

bestämma över den. Genom sin profession har sjuksköterskan ansvar för att 

patientens självbestämmande ska bli respekterat. Även om sjuksköterskan ska hjälpa 

patienten får det inte hindra patienten att göra sina egna val och att fatta sina egna 

                                                 
1 Palliativ vård är vård i livets slutskede vars syfte är att lindra då tillståndet ej går att bota (Beck-Friis, 
Strang, 2005, s 13). 
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beslut. Patientens val kan dock begränsas utifrån de möjligheter och lösningar som 

finns att tillgå. 

Henriksen & Vetlesen (2001, s. 29 - 31) ser samma princip mer som ett ideal. De 

menar att det är en strävan att människor ska kunna bestämma över sina behov, 

avsikter och intressen. De frågar sig också om inte individen har rätt att kräva skydd 

mot inblandning från andra. Då det är lätt att omsorgen om patienten och 

vårdpersonalens goda intentioner kör över patientens självbestämmande.  

Definition 

Det finns olika former av eutanasi, vanligt förekommande är: 

• Frivillig aktiv eutanasi: En patient som med fullständigt informerat samtycke på 

egen begäran vill avsluta sitt liv. Mediciner eller andra interventioner ges 

avsiktligt av läkare eller sjuksköterska för att patientens liv ska avslutas. 

• Passiv eutanasi: När livsuppehållande åtgärder inte utförs eller dras tillbaka så att 

effekten blir att patienten tillåts att dö. 

• Indirekt eutanasi: Att patienten ges läkemedel i någon form för att till exempel 

lindra smärta utan avsiktligt syfte att förkorta livet, men med en eventuell risk att 

patienten dör. 

• Läkarassisterat självmord: Att läkare förser patienten med mediciner eller andra 

hjälpmedel fastän denne är införstådd med att patienten tänkt använda dessa för 

att ta sitt liv (Ringskog, Wasserman, 2000, s. 17). 

 

I detta arbete har vi valt att använda oss av begreppen eutanasi och läkarassisterat 

självmord. Eutanasi är likställt med definitionen frivillig aktiv eutanasi som beskrivs 

här ovanför. Även läkarassisterat självmord används som definitionen ovan. 

Aktuell fråga  

Utvecklingen av vår medicinska kunskap och medicinsk teknik som finns att tillgå 

idag har bidragit till att det uppstått etiska dilemman inom sjukvården. Sjukdomar 

som förr ledde till döden kan botas eller behandlas, människor med livshotande 

tillstånd överlever i större utsträckning och liv förlängs både bland unga och gamla. 

Sjukvården väcker förhoppningar att rädda och förlänga liv men den väcker också en 
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rädsla för att inte få dö. Att rädda liv ställer oss inför etiska problem och väcker 

frågeställningar kring hur livets slutskede ska behandlas. När beslutet tas att förlänga 

ett liv måste det också tas i beaktande att dödsprocessen kan förlängas (Forsbeck & 

Gustafson, 2000, s. 16). 

Under en lång tid har det pågått en debatt i media angående eutanasi. I 

Läkartidningen (2004) skriver Tore Nilstun och Rurik Löfmark att dödshjälp bland 

annat har jämförts med rätten till abort men den jämförelsen avstannade ett tag efter 

att legaliseringen av abort genomfördes. Diskussionen har under 100 år fokuserat på 

för och emot, genom olika debattörers personliga åsikter. Övergripande är det samma 

argument debattörerna använder sig av: juridiska, moraliska och religiösa. I fokus 

står ofta patientens autonomi tillsammans med psykologiska faktorer. 

Cohen et al (2006) har sammanställt 3 europeiska studier för att se hur attityden till 

eutanasi har förändrats mellan 1981 till 2000. I studien ingick 12 länder och 

deltagarna valdes ut för att spegla samhället i ålder, utbildning och religion. Alla fick 

svara på ett frågeformulär som var likadant i alla länder. Resultatet visar på en 

signifikant ökning av människor som tyckte att eutanasi skulle vara tillåtet. Den 

genomsnittliga ökningen var 22 %.  Speciellt hög var den i Belgien med 69 %. I 

Frankrike, Sverige och Nord Irland var ökningen en tredjedel jämfört med första 

mätningen. I västra Tyskland var det ingen ökning men det var ändå 4 av 10 

tillfrågade som var för eutanasi. Detta går att jämföra med Sverige där det efter 

ökningen var 6 av 10 som var för eutanasi.   

Cohen et al (2006) redovisar ett samband mellan högre utbildning, mindre religiös 

tro och högre acceptans för eutanasi i samhället. Belgien var ett av de länder som vid 

första mätningen hade lägst acceptans för eutanasi, vid de två senare mätningarna 

hade acceptansen svängt och var bland den högsta. Detta menar Cohen et al inte bara 

har att göra med utbildningsnivå och religion utan förklarar det med den aktiva 

debatten angående legalisering av eutanasi som pågick i Belgien innan lagen trädde i 

kraft år 2002. 

I bakgrunden framkommer det att patienter i livets slutskede har rättighet enligt 

hälso- och sjukvårdslagen att själva få välja vilka insatser som ska ges. En svårighet 

för palliativa patienter kan vara att deras vilja ej kan tillgodoses med de möjligheter 

som finns att tillgå. Till exempel när en patient önskar att avsluta sitt liv i ett tidigare 
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skede och denna önskan inte kan uppfyllas från sjukvården. Det är viktigt att vi som 

sjuksköterskor är medvetna om att sådana situationer kan uppstå. Detta för att bättre 

klara av att hantera patienters önskan att få avsluta sitt liv i ett tidigare skede. 

Syfte 
Syftet var att belysa hur palliativa patienter förhåller sig till eutanasi. 

Frågeställning  

• Hur stor del av palliativa patienterna har en önskan att få avsluta sitt liv i ett 

tidigare skede? 

• Vilka faktorer var associerade till palliativa patienters önskan om eutanasi eller 

läkarassisterat självmord? 

 
Metod  
Uppsatsen genomfördes som en allmän litteraturstudie. Litteraturstudier beskrivs i 

Forsberg & Wengström (s. 29, 2008) som en forskningsöversikt vilken ska beskriva 

kunskapsläget inom ett aktuellt område. 

Urval 

Sökning av litteratur har gjorts i databaserna PubMed, PsycInfo & Cinahl. Vi började 

med att söka med mechtermer som euthanasia, patients, decision making, self 

determination . Detta gav nästan inga träffar som motsvarade vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi hittade nya sökord i de få artiklar som mötte vårt syfte. Dessa ord 

kan närmast betraktas som nyckelord. De söktermer som användes i sökningarna var:  

• euthanasia  
• terminally  
• hasten death  
• wish to hastened death (Wthd). 
 

I studien inkluderades de artiklar som innefattade palliativa patienter, artiklar som 

fanns i fulltext och som motsvarade syfte och frågeställningar. Artiklar som bedömts 
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vara av hög kvalitet var de som inkluderades. Artiklar som handlade om barn och 

psykiskt funktionshindrade exkluderades. 

 

I vår första sökning på PubMed som resulterade i artiklar som mötte vårt syfte hade 

vi limits som ett kriterium. Vi upptäckte i kommande sökningar att det begränsade 

vårt urval, då sökningar med limits gav väldigt få träffar. Efter detta beslutade vi att 

ta bort alla limits. 

 
De artiklar som använts i resultatet har påträffats i PubMed och PsycInfo. 

Litteratursökning i Cinahl resulterade inte i några andra träffar än de som redan 

återfunnits i PubMed och PsycInfo. Vid sökning av artiklar gjordes först ett urval 

utifrån titel. Därefter lästes artiklarnas abstrakt och ytterligare urval gjordes. 

Artiklarna lästes sedan i sin helhet av författarna, var för sig, för att klargöra om de 

svarade mot de frågeställningar som satts upp. För översikt av litteratursökning se 

Bilaga 1. 

Värdering 

Analysering och värdering av artiklarna gjordes av båda författarna oberoende av 

varandra för att minimera risken att påverka resultatet. För att värdera artiklarna 

användes en mall framtagen av Carlsson & Eiman (2003, s. 17), denna mall 

redovisas i Bilaga 2. Värderingsmallen har använts i sin helhet, den förändring som 

gjorts finns under Metoddelen där ”patienter med lungcancerdiagnos” ersatts med 

”palliativa patienter”. 

Carlsson & Eimans (2003, s. 17) mall har ett poängsystem med max 47 poäng som 

rangordnar artiklarna till olika grader, från I till III. Minst 80 % av poängen ger 

artikeln en Grad I som är av hög kvalitet. De artiklar vi använt oss av i resultatet har 

alla värderats till Grad I. För att se en översikt av resultatdelens analyserade och 

värderade artiklar se Bilaga 3. 

Ingen av undersökningarna har gjorts i Sverige. Författarna anser dock att det går att 

dra paralleller till svenska palliativa patienter. 
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Analys 

Data som bedömdes vara relevant för studien extraherades från artiklarnas resultat. I 

denna litteraturstudie har det förutom kvantitativa studier inkluderats två mixade 

studier, dessa har bearbetats utifrån det statistiska resultat som återfunnits i de 

artiklarna. Data delades sedan in i grupper som svarade mot syftet och 

frågeställningarna. Vi sammanställde även en tabell (se bilaga 4) där det är möjligt 

att överskåda signifikansen i resultatet från de olika artiklarna. 

Etiska överväganden 

Artiklar som återfunnits har publicerats i tidskrifter med egna kommittéer som 

kritiskt granskar materialet som ska publiceras, i den granskningen ingår även etiska 

överväganden. Materialet som använts är på engelska, då engelska är båda 

författarnas andra språk finns en viss risk att språkliga missförstånd kan ha uppstått. 

Det har dock lagts stor vikt på att data som framställts inte har förvrängts på något 

sätt.  

Resultat  

Palliativa patienters önskan om eutanasi. 

Att patienter i livets slutskede kan tänka sig eutanasi eller läkarassisterat självmord 

framgår tydligt av det resultat som framkommit. Enligt en undersökning av Albert et 

al (2005) framkommer det att 43 % av patienterna skulle kunna tänka sig 

läkarassisterat självmord eller eutanasi, detta stöds av Ganzini, Johnston, McFarland, 

Tolle & Lee (1998), Wilson et al (2000) och Kelly, Pelusi, Burnett & Varghese 

(2004) där 56 %, 46 % respektive 41 % av patienterna hade likartad uppfattning. 

I ett antal studier uppskattas det att mellan 1,5 - 28 % av patienterna i 

undersökningsgrupperna har en hög önskan att avsluta sitt liv i ett tidigare skede 

(Rosenfeld et al, 1999; Breitbart et al, 2000; Kelly et al, 2003; Kelly et al, 2004; 

Rosenfeld et al, 2006; Jones, Huggins, Rydall & Rodin, 2003; Mystakidou, Parpa, 

Katsouda, Galanos & Vlahos, 2006; Rodin et al, 2007). 

 7



 

Wilson et al (2007) har påvisat att önskan att avsluta sitt liv i ett tidigare skede kan 

vara föränderligt över tid. Detta redovisas i studiens uppföljning av 17 patienter som 

önskat avsluta sitt liv i ett tidigare skede. Två av de 17 patienterna ändrade sin 

önskan under en av intervjuerna, efter nästa uppföljning hade en av dessa ändrat 

tillbaka till sin ursprungsönskan igen. Wilson et al (2000) visar en snarlik utgång, det 

fanns enstaka patienter som hade önskat att avsluta sitt liv tidigare, men som för 

tillfället inte skulle vara beredd att fullborda den önskan.  

Under en studie gjord av Albert et al (2005) var det 3 patienter som under studien 

avslutade sitt liv genom läkarassisterat självmord. Vid första mätningen av dessa 

patienter skilde de sig ifrån de andra genom att de hade en högre grad av lidande. 

Detta ändrades sedan vid sista mätningen då dessa 3 patienter fått beviljat att avsluta 

sitt liv som de önskade. Deras lidande var nu istället lägre i jämförelse med gruppen 

som inte agerade på sin önskan. Efter att de hade blivit beviljad läkarassisterat 

självmord hade de 3 patienter som löpte hela vägen mindre allvarliga depressiva 

symtom än den jämförande gruppen. 

Faktorer associerade till önskan om eutanasi 

Rosenfeld et al (1999) menar att ålder, kön, utbildning eller religion inte har ett 

samband med att patienter önskar avsluta sitt liv i ett tidigare skede. Resultatet stöds 

av Breitbart et al (2000), Wilson et al (2000), Kelly et al (2003) & Rosenfeld et al 

(2006).  Det finns andra studier som inte heller funnit något samband mellan ålder, 

kön och utbildning. Däremot fann dessa studier att patienter som hade en önskan att 

avsluta sitt liv i ett tidigare skede mer sällan var religiösa, se Bilaga 4 (Albert et al, 

2005; Kelly et al, 2004; Rodin et al, 2007; & Wilson et al, 2007).  

 

Ganzini et al (1998) stödjer att religion var en signifikant faktor. Däremot var samma 

studie av Ganzini et al (1998) den enda som visade ett samband mellan en hög 

längtan att få avsluta sitt liv i ett tidigare skede med vilket kön och hur många 

utbildningsår deltagarna hade. Det var sannolikt att det var fler män (P=0.005) som 

hade den önskan och att de hade fler utbildningsår (P=0.02). Breitbart et al (2000) 
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visade i sin tur att etnicitet var den enda demografiska2 variabeln, där vita tenderade 

att ha en högre önskan att avsluta sitt liv i ett tidigare skede (P=0.004). 

 

I Bilaga 4 finns en tabell som redovisar nedanstående faktorer som är analyserade i 

artiklarna och huruvida de är signifikanta med en högre önskan att avsluta sitt liv i ett 

tidigare skede. 

Ett stort antal författare har funnit att depression har varit en faktor som 

sammanknippats med en hög önskan att få avsluta sitt liv i ett tidigare skede 

(Rosenfeldt et al, 1999; Wilson et al, 2000; Breitbart et al, 2000; Kelly et al, 2003; 

Kelly et al, 2004; Albert et al, 2005; Rosenfeld, 2006; Wilson et al, 2007; Jones et al, 

2003 & Rodin et al, 2007).  Två studier visar att 12- 20 % (Breitbart et al, 2000; 

Kelly et al, 2004) av patienterna med en hög önskan att avsluta sitt liv i ett tidigare 

skede inte hade depressiva symtom. 

Ganzini et al (1998) fann inget som helst samband mellan önskan att avsluta sitt liv i 

ett tidigare skede och depression, däremot fann Ganzini et al (1998) ett samband 

mellan de som hade den önskan och en hög känsla av hopplöshet. Sambandet mellan 

hopplöshet och önskan att avsluta sitt liv stöds av ett flertal studier (Wilson et al, 

2000; Breitbart et al, 2000; Albert et al, 2005; Wilson et al, 2007; Jones et al, 2003; 

Rodin et al, 2007 & Rosenfeldt et al, 2006). 

Kelly et al (2003), Rosenfeld et al (2006), Wilson et al (2007) och Ganzini el al 

(1998) har i sina studier hittat ett samband mellan de patienter som önskade avsluta 

sitt liv tidigare och de som hade en känsla av att vara en börda för närstående. I 

studier utförda av Wilson et al (2000), Breitbert et al (2000) och Albert et al (2005) 

kunde de inte visa på något signifikant samband mellan dessa faktorer. 

Vidare kan Ganzini et al (1998), Rosenfelt et al (1999), Kelly et al (2004), Albert et 

al (2005) och Rosenfeld et al (2006) redovisa ett samband mellan de som haft tankar 

på suicid3 och de med en hög önskan att få hjälp att avsluta sitt liv i ett tidigare 

skede. Rosenfeld et al (1999) kunde även påvisa att de var signifikant fler av de med 
                                                 
2 Demografi är vetskapen om befolkningens fördelning, storlek och sammansättning. Den kan avse 
ålder, kön, yrke, religion osv. 

3 En medveten handling att ta sitt liv. 
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en hög önskan att få hjälp att avsluta sitt liv i ett tidigare skede som aktivt hade 

försökt att suicidera. 

Känslan av att ha en låg livskvalitet kunde associeras till önskan att avsluta sitt liv i 

ett tidigare skede (Ganzini et al, 1998; Breitbart et al 2000; Rosenfeld et al, 2006). 

Något sådant samband kunde inte Albert et al (2005) finna i deras studie gällande 

dessa två faktorer.  

Rosenfeld et al (1999), Kelly et al (2004) och Rosenfeld et al (2006) har påvisat att 

patienter som tidigare blivit behandlade inom psykiatrin också i större grad hade en 

högre önskan att avsluta sitt liv i ett tidigare skede. 

Flera studier har försökt hitta ett samband mellan smärta, smärtintensitet och önskan 

att avsluta sitt liv. I sex studier har det påvisats att patienter som upplevde mer 

smärta också hade en högre önskan att avsluta sitt liv i ett tidigare skede (Rosenfeld 

et al, 1999, Wilson et al, 2007; Rodin et al, 2007; Jones et al, 2003; Mystikadou et al, 

2006 & Rosenfeld et al, 2006). Andra studier tillbakavisar dock att något sådant 

skulle vara en bidragande faktor till att patienter skulle ha en högre önskan att avsluta 

sitt liv i ett tidigare skede då de inte funnit någon signifikans för ett sådant samband 

(Wilson et al, 2000; Ganzini et al, 1998; & Breitbart et al, 2000). 

Kelly et al (2003), Rodin et al (2007) och Rosenfeld et al (2006) har funnit att en 

upplevelse av sämre socialt stöd och svagare familjeförhållanden kunde associeras 

med en högre önskan att avsluta sitt liv. Tre andra studier kullkastar de faktorerna då 

de inte hittar något samband mellan dessa förhållanden (Ganzini et al, 1998; 

Rosenfeld et al, 1999 & Breitbart et al, 2000). 

 

Diskussion 
I resultatet framkommer olika faktorer som kan ha betydelse för att vilja avsluta sitt 

liv i ett tidigare skede. Det var bland annat religion, känslan av att vara en börda för 

andra, smärta och socialt stöd. Speciellt framträdande faktorer var depression och 

hopplöshet. De flesta studierna visade på att dessa två faktorer kan ha betydelse för 

önskan att få avsluta sitt liv i ett tidigare skede. Det framkommer även att patienter 

som ej tillskrivits några depressiva symtom kunde ha samma höga önskan, som 

patienter med depressiva symtom, att få avsluta sitt liv genom eutanasi eller 

läkarassisterat självmord.  
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Depression och krisreaktion har en del gemensamma nämnare, bland annat sömn, 

matlust, viktnedgång, agitation, tankar om döden och skuldkänslor (URL 1, 2008; 

Cullberg, 2004, s. 147, 152-154). Vi tror att det måste vara svårt att göra en 

bedömning i ett palliativt skede som utesluter den ena eller den andra diagnosen. 

Förekommer det att patienter får diagnosen depression fastän de egentligen inte är 

kliniskt deprimerade? Cullberg (2004, s. 135) skriver om ”psykiatrisering”, vilket 

innebär att patienter i en krisreaktion ofta får en depressiv diagnos, trots att 

krisreaktionen ofta är övergående. Han påpekar dessutom att mörkertalet troligtvis är 

stort när det kommer till feldiagnostisering av detta slag. 

 

Vidare visade resultatet att det var upp till 28 % av de palliativa patienterna som hade 

en hög önskan att avsluta sitt liv i ett tidigare skede och så många som 56 % av 

patienterna kunde tänka sig läkarassisterat självmord eller eutanasi. Önskan att få 

avsluta sitt liv visade sig också kunna förändras över tid, det var dock inget vanligt 

förekommande beteende. Den enda studien i resultatet som följde upp patienter som 

beviljats läkarassisterat självmord visade på att de depressiva symtomen blev färre 

och deras lidande minskade.  

Även om intresset kan verka stort från palliativa patienter är det väldigt få som 

avslutar livet genom eutanasi eller läkarassisterat självmord. En studie gjord i 

Nederländerna där eutanasi har varit lagligt sedan 1984 visade att det endast var 1 av 

10 som begärde eutanasi som verkligen fullföljde den begäran (Norwood, 2007).  

 

De patienter som avslutade sitt liv i ett tidigare skede fick mindre allvarliga 

depressiva symtom och mindre lidande efter att de fått klartecken för genomförandet. 

Författarna tror att det kan bero på att patienterna kände att de fick kontroll över 

livets slut, vilket de möjligen inte kände innan de fick sin vilja igenom. Detta stöds 

av Karin Dahlberg (2002) när hon skriver om hur patienter kan känna sig utlämnade i 

vårdsituationen. Patienter har i hennes undersökning berättat om hur de kan känna 

sig otrygga och maktlösa när de inte känner sig delaktiga i de beslut som tas 

angående deras vård. Det i sin tur leder till att de tappar kontrollen över vad som ska 

ske i framtiden.  
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I resultatet är det inte uppenbart vilka faktorer som har en avgörande betydelse för 

önskan att få avsluta sitt liv i ett tidigare skede. Studierna har inte visat att det är 

självklart att en specifik faktor är grundläggande för att patienter ska ha denna 

önskan. Ett exempel är smärta. Medan några fann smärta signifikant var det andra 

som inte hittade något samband med den faktorn och önskan att få avsluta sitt liv i ett 

tidigare skede. Detta faktum var mer eller mindre återkommande för de faktorer som 

undersöktes. 

Under arbetets gång har författarna upplevt att döden är ett tabubelagt ämne trots att 

allas liv med säkerhet kommer att ta slut. Tyvärr är det här något som många blundar 

för. För att på bästa sätt kunna möta palliativa patienters önskan är det viktigt att 

sjuksköterskor tar ställning till hur de själva tänker och känner inför döden innan de 

kan hjälpa patienter att hantera sina tankar och känslor. Detta är något som stöds av 

Johan Cullbergs (2004, s. 111, 163,164.) resonemang angående vårdpersonalens 

egen rädsla som oavsiktligt kan gå ut över patienter i ett palliativt skede. Vidare 

skriver Cullberg att ”först det man är medveten om kan man påverka och förändra”. 

Han fortsätter sitt resonemang med att rollen som personalen har inom 

människovårdande yrken är i ständigt behov av kritisk granskning för att förhindra 

vanemässigt beteende och dålig omvårdnad. 

Att alla inte tänker lika inför döden är något som författarna menar måste tas hänsyn 

till i bemötandet av patienter. Sjuksköterskor måste bemöta patienter utifrån deras 

situation och vilja precis som de individer de är. Att i ett sådant tillfälle utgå ifrån sig 

själv och sina egna önskningar är inte att rekommendera. Louise von Essen (2005) 

beskriver detta utifrån att intuition inte alltid är att förespråka, då intuitionen ofta 

speglar personliga önskemål om man hade varit i samma situation som patienten.  

Även om patienter inte alltid själva berättar hur de önskar ha det i livets slut, är det 

viktigt att som sjuksköterska våga fråga. Att patienter själva får berätta hur de vill ha 

det och lägga fram sina farhågor inför livets slut och att det finns någon lyssnar kan 

vara till stor hjälp för hur deras framtida ställningstaganden ser ut. Hudson et al 

(2006) tar upp olika riktlinjer som de har utarbetat i sin artikel. De lägger fram 

exempel på vad man ska tänka på och vilka slags frågor som kan ställas. Detta för att 

sjuksköterskor ska kunna vara ett stöd för patienterna och inte styra vad de ska säga 

genom att ställa ledande frågor. 
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De länder som infört eutanasi eller läkarassisterat självmord har genomgått en lång 

process som lett till attitydförändringar. Författarna har under arbetets gång sett 

tendenser till att denna attitydförändring även pågår i Sverige. Detta stöds bland 

annat av artikeln av Cohen et al (2006) som visar att det under dem senaste 20 åren 

är drygt 30 % fler svenskar som är för eutanasi. Sifo har gjort två telefonintervjuer år 

2001 och år 2005 (URL 2; URL 3) där det visat sig att 68 % och 79 % av 

allmänheten tyckte att den som var svårt sjuk själv skulle få avgöra om de skulle få 

begära eutanasi eller inte.  

Metoddiskussion 

Vid ett fåtal tillfällen återfanns artiklar som inte gick att få gratis i fulltext genom 

mittuniversitetet, några ekonomiska medel lades ej ut för att införskaffa dem på 

något annat sätt. Vi tror dock inte att det resultat vi nått fram till skulle ha förändrats 

med dessa artiklar. Många forskare återkommer i de artiklar vi har med i studien, 

detta är något som skulle kunna påverka det resultat som forskarna kommit fram till. 

Vi har inte funnit att det skulle vara fallet i de artiklar vi analyserat. 

Resultaten i de olika artiklarna skiljer sig mellan varandra beroende på vilka 

mätinstrument som använts och hur dessa resultat värderats. Till exempel till 

bedömningen depression har det använts några olika bedömningsmallar vilket gör att 

det inte är möjligt att på alla träffar göra en metaanalys för att säkerställa ett nytt 

signifikant resultat. Bedömningen av de palliativa patienternas önskan att få avsluta 

sitt liv i ett tidigare skede har också räknats på olika sätt, både genom olika enkäter 

men även genom att samma enkät kunde ha olika ”cut off”4 för att göra 

bedömningen om de hade en hög eller låg önskan. Detta syns tydligt i resultatet 

under rubriken ”palliativa patienters önskan om eutanasi”, där mellan 1,5 – 28 % av 

patienterna hade en hög önskan att avsluta sitt liv i ett tidigare skede. 

                                                 
4 Cut off, innebär att de delat in patienterna i grupper efter vilka poäng de fått på enkäten. Vissa 
artiklar har valt att dela in i en hög och en låg grupp medan andra kan ha valt att dela in i låg, medel 
och hög. Var brytningen mellan hög eller låg önskan var varierade också mellan artiklarna. 
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Konklusion 

Det har pekats på faktorer som kan vara av vikt för att patienter har en önskan att 

avsluta sitt liv i ett tidigare skede, det har dock inte framkommit något entydigt 

resultat. Däremot framkommer det att det finns palliativa patienter som kan tänka sig 

att avsluta sitt liv i ett tidigare skede. Vi tror att det går att få en mer klar och 

nyanserad bild av vad det är som gör att patienter har denna önskan. Detta behövs för 

att lättare möta dessa patienter och hjälpa dem med deras tankar och känslor. Många 

tillstånd i ett palliativt skede går att bota eller lindra, vilket måste övervägas när 

patienter önskar få avsluta sitt liv i ett tidigt skede. Trots detta anser vi att detta ämne 

måste tas på allvar och undersökas till fullo för både patienternas och 

vårdpersonalens skull. 

Vidare tycker vi att det måste finnas något annat som knyter samman patienter med 

en önskan att få avsluta sitt liv i ett tidigare skede. För att få en ökad förståelse till 

varför vissa patienter vill avsluta sitt liv i ett tidigare skede behövs fler 

undersökningar med en kvalitativ ansats göras, som synliggör individens tankar och 

åsikter. Denna studie kan ligga till grund för vidare forskning inom området. Det 

resultat vi åskådliggör tyder på att det finns mer att utforska inom detta område i 

form av en djupare analys om varför vissa patienter har denna önskan. 

Oavsett vilken attityd den enskilde individen har i denna fråga är samhället i stort 

och sjukvården tvungna att förbereda sig för att detta är något som kan bli verklighet 

även här. Istället för att sticka huvudet i sanden är det viktigt att undersöka hur det 

fungerar i de länder som infört en legalisering. Vad har dessa länder för riktlinjer, hur 

många patienter begär att få avsluta sitt liv på detta sätt och vad har de stött på för 

problem.  
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Bilaga 1 
 

Översikt över sökta artiklar till resultatet. 

Date Database Mesh term/ Limits Hits Rejected Used in the result/Valued 
23 september 2008 Manuell search     Ganzini et al, Attitudes of 

Patients with Amyotrophic 
Lateral Sclerosis and Their 
Care Givers Toward Assisted 
Suicid. 

22 september 2008 PubMed Terminally, hastened death, 
euthanasia 

published in the last 10 years, only items with links 
to full text, only items with links to free full text, 
only items with abstracts, English, Danish, 
Norwegian, Swedish, All Adult: 19+ years 

8 *1 
**1 
***2 

Rosenfeld et al, 1999. 
Wilson et al, 2000. 
Breitbart et al, 2000. 
Rosenfeld et al, 2006. 

23 september 2008 PubMed Wthd None 3 *0 
**0 
***1 

Kelly et al, 2003. 
Kelly et al, 2004. 

23 september 2008 PubMed wish to hastened death None 10 *4 
**2 
***3 

Albert et al, 2005. 
 

22 oktober 2008 PsycInfo hasten death None 189 *163 
**20 
***2 

Jones et al, 2003. 
Mystikadou et al, 2006. 
Wilson et al, 2007. 
Rodin et al, 2007. 

 
                                                      * antalet förkastade efter läsning av titeln  
                           ** antalet förkastade efter läsning av abstrakt 
                           *** antalet förkastade efter genomläsning av artikel 
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Bedömningsmall till resultatdelens analyserade artiklar 
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Bilaga 3 
Översikt över resultatdelens analyserade artiklar. 

Författare 
Åratal 
Land 

Syfte 
 

Design/ 
Ansats 

Deltagare Huvudresultat Studiedesign 
-kvalitet 

Albert et al. 
2005 
USA 

Undersöka palliativa patienter 
månaderna före deras död, för att 
få förståelse för önskan att dö. 

Prospektiv 
Enkät 

53 ALS-patienter med risk att dö 
eller få en trachialtub närmaste 6 
månaderna. 

Patienter som uttryckte en önskan om att få avsluta 
sitt liv i ett tidigare skede rapporterades ha fler 
depressiva symtom. Skillnaden till den jämförda 
gruppen minskade dock om man bortsåg ifrån 
önskan att suicidera. De patienter som fick sin vilja 
igenom att avsluta sitt liv fick minskat lidande och 
kände en ökad kontroll över sitt tillstånd.  

Grad I 

Breitbart et al. 
2000 
USA 

Förekomst av lusten att påskynda 
döden bland patienter i ett palliativ 
slutskede och att identifiera 
faktorer som relaterar till denna 
lust.  

Tvärsnittsstudie 
Enkäter som 
lästes upp. 

154 mötte kriterierna 
92 palliativa cancerpatienter 
deltog i studien 

17% av patienterna hade en hög önskan att påskynda 
livets slutskede. Det visade sig att deprimerade 
patienter och patienter som kände hopplöshet 
(hopelessness) var mer benägna att vilja påskynda 
livets slut. 

Grad I 

Rosenfeld et al. 
1999 
USA 

Validering av instrument för 
självmätning av attityder mot 
påskyndad död. 

Tvärsnittsstudie 
Enkät 

2 redan befintliga 
studiepopulationers grupper med 
148 + 47 deltagare. 

6-12 % av de tillfrågade hade en önskan att avsluta 
sitt liv i ett tidigare skede.  Valideringen av 
instrumentet var godkänd och prövades mot ett 
annat instrument med hög signifikans (P<0.0001) 
 

Grad I 

Wilson et al. 
2000 
Canada 

Att utröna patienters  attityder mot 
eutanasi och läkarassisterat 
självmord och att undersöka 
faktorer som relateras till 
personligt intresse att få avsluta sitt 
liv i ett tidigare skede. 

Mixad 
tvärsnittsstudie 
med 
Semistrukturerad
e intervjuer 
 

229 mötte kriterierna  
70 deltog i studien 
 

Att många fler än de som ville ha eutanasi eller 
läkarassisterat självmord tyckte att det borde 
legaliseras. Det finns en koppling mellan mental 
hälsa och viljan att få avsluta sitt liv i ett tidigare 
skede. 

Grad I 

Rosenfeld et al. 
2006 
USA 

Analysera önskan att påskynda 
livets slutskede bland bland ett 
stort urval av framskrina 
HIV/AIDS smittade patienter. 

Tvärsnittsstudie 
Enkäter som 
lästes upp 

672 mötte kriterierna 
372 deltog i studien 

De som önskade avsluta sitt liv i ett tidigare skede 
var mer benägna att ha depressiva symtom, känna 
mer hopplöshet och ha lägre spirituellt välmående. 

Grad I 

vi 



 

Ganzini et al. 
1998 
USA 

Attitydundersökning av patienter 
med ALS och deras ”vårdgivare” 
gentemot assisterat självmord. 

Tvärsnittsstudie 
Yes or No 
questionairs 

148 mötte kriterierna 
100 godkände att vara med i 
studien 

56% kunde tänka sig assisterat självmord, 79% 
skulle om det var lagligt begärt att få en dos 
utskriven, många av de ville ha den för att kunna ta 
den i framtiden. 
Ingen correlation med depression, men däremot med 
hopplöshet. 

Grad I 

Kelly et al. 
2004 
Australien 

Att undersöka förekomsten av 
psykiatriska sjukdomar bland 
palliativt sjuka patienter som har 
en önskan att påskynda döden. 

Tvärsnittsstudie 
Strukturerade 
intervjuer 

56 st Terminalt sjuka med en önskan att avsluta sitt liv i 
ett tidigare skede hade en större risk att ha någon 
psykisk åkomma jmf med de som inte önskade 
avsluta sitt liv på ett sådant sätt. 

Grad I 

Kelly et al. 
2003 
Australien 

Vill få en mer detaljerad förståelse 
för terminalt sjukas behov för att 
kunna utveckla adekvata 
terapeutiska interventioner. 

Tvärsnittsstudie 
Självbedömningsf
ormulär/ 
Enkät 

518 mötte kriterierna 
256 deltog i studien 

En hög önskan att dö relaterades till mer pyskiska 
och fysiska symtom, mindre socialt stöd. 

Grad I 

Wilson et al, 
2007 
Canada 

Att undersöka terminalt sjuka 
cancerpatienters attityd till eutanasi 
och läkarassisterat självmord samt 
att identifiera de som har ett 
personligt intresse för en sådan 
död. 

Mixad prospektiv 
studie med 
semistrukturerade 
intervjuer som 
statistiskt 
analyserats 

921 mötte kriterierna 
405 påbörjade 
379 avslutade intervjun 

62,8 % ansåg att en legalisering av läkarassisterat 
självmord och eutanasi skulle genomföras. Bara en 
liten del (5,8%) av patienterna skulle vid denna 
tidpunkt om det var legalt be om att få avsluta sitt liv 
på ett sådant sätt. Önskan att avsluta sitt liv 
sammanknippades med lägre religiös tro, sämre 
funktionellt status, fysiska, psykiska och sociala 
symtom och oro. Även om önskan ibland är 
övergående så kan den när den väl är fastställd vara 
bestående. 

Grad I 

Mystakidou et 
al, 
2006 
Grekland 

Utvärderade attityder för önskan 
att påskynda döden och om det 
beslutet påverkas av fysiska eller 
psykiska symtom. 

Tvärsnittsstudie 
Självbedömningsf
ormulär/ 
Enkät 

121 mötte kriterierna 
106 deltog i studien  

Samband hittades mellan önskan att få avsluta sitt 
liv och smärta, minskad aptit, att vara ledsen, tappat 
aptit. 28% av patienterna hade en hög önskan att 
avsluta sitt liv och  41% av dem hade en måttlig 
önskan att avsluta sitt liv. 

Grad I 

Jones et al, 
2003 
Canada 

Att utvärdera palliativa 
cancerpatienter i olika skede för att 
utröna önskan att avsluta sitt liv i 
ett tidigare skede och om det finns 
ett samband mellan fysisk och 
psykisk påfrestning. 

Tvärsnittsstudie 
Självbedömningsf
ormulär/ 
Enkät 

291 mötte kriterierna 
224 deltog i studien 

7% hade en måttlig önskan att avsluta sitt liv, 2 % 
hade en hög önskan. Hopplöshet och vilken stadium 
av sjukdomen de var i kunde vara enskilda faktorer 
som kunde påverka deras önskan att avsluta sitt liv. 

Grad I 

vii 
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Rodin et al, 
2007 
Canada 

Undersöka palliativa 
cancerpatienter önskan att avsluta 
sitt liv i ett tidigare skede och se 
om det fanns något samband 
mellan den önskan och ett flertal 
faktorer, så som hopplöshet, 
depression, självkänsla, socialt stöd 
och smärta. 

Tvärssnittsstudie
Självbedömningsf
ormulär/ 
Enkät 

731 mötte kriterierna 
326 deltog i studien 

Önskan att avsluta sitt liv korrelerades positivt med 
hopplöshet, depression, fysisk påfrestning och 
negativt med spirituellt välmående, socialt stöd och 
självkänsla. 

Grad I 

 

 

 



 

Bilaga 4 
Tabell: Visar på signifikansen i artiklarnas respektive resultat till olika bidragande faktorer och önskan att avsluta sitt liv i ett tidigare skede. 

■ Ej undersökta i studien.                      ix 
▲ Ej signifikant (P>0.05). 

 Högre 
känsla av 
depression 

Högre 
känsla av 
hopplöshet 

Låg 
religiös 
tro 
 

Börda för 
anhöriga 

Tanke på 
att ta sitt 
liv 

Lägre 
känsla av 
Livskvalitet 

Tidigare 
psykiatrisk 
behandling/ 
Diagnos 

Högre 
smärta & 
smärt- 
Intensitet 

Lägre familje- 
samman 
hållning/ 
Socialt stöd  

Ganzini et al, 1998. 
ALS 

▲ P<0.001 
 

P<0.001 
 

Signifikant, p-
värde ej redovisat 

P= 0.009 
 

P= 0.04 
 ■ ■  ■ 

Rosenfeld et al, 1999. 
HIV/AIDS 

P<0.0003 ■ ▲ 
 

■ P<0.008 ■ P<0.002 P<0.004 ▲ 
 

Wilson et al, 2000. 
Cancer 

P=0.04 
 

P<0.001 
 

▲ ▲ ■ ■ ■ ▲ ■ 

Breitbart et al, 2000. 
Cancer 

P<0.001 
 

P<0.001 
 ■ ▲ 

 
■ P=0.04 

 ■ ▲ 
 

▲ 
 

Kelly et al, 2003 
Cancer 

P<0.001 
 ■ ■ P<0.001 

 ■ ■ ■ ■ P<0.001 

Jones et al, 2003 
Cancer 

P=0.04 P<0.005 ■ ■ ■ ■ ■ P<0.005 ■ 

Kelly et al, 2004 
Cancer 

P<0.001 
 ■ P<0.05 

 ■ P<0.05 
 ■ P<0.01 

 ■ ■ 

Albert et al, 2005 
ALS 

P<0.01 
 

P<0.001 
 

P<0.05 
 

▲ P<0.001 
 

▲ ■ ■ ■ 

Rosenfeld et al, 2006 
AIDS 

P<0.0001 P<0.0001 ▲ 
 

P<0.0001 
 

Signifikant  
p-värde ej 
redovisat

P<0.002 P=0.009 P = 0.06 P=0.0001 

Mystikadou et al, 2006, 
Cancer ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ P<0.005 ■ 

Wilson et al, 2007 
Cancer 

P=0.022 P=0.025 P=0.010 P=0.001 ■ ■ ■ ▲ 
 

▲ 
 

Rodin et al, 2007 
Cancer 

P<0.001 P<0.0005 P<0.001 ■ ■ ■ ■ P<0.001 P<0.001 
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