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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Dödshjälp innebär att en läkare administrerar en dödlig dos läkemedel med avsikt att 

patientens liv avslutas. Dödshjälp är idag olagligt i Sverige och större delen av världen 

men i takt med att dödshjälp i olika former legaliserats i länder som Belgien, 

Nederländerna, Canada och USA pågår debatten om legalisering i Sverige. Patienter som 

vårdas i ett palliativt skede är ofta de som ber om dödshjälp för att lindra det lidande som 

kan uppstå i livets slutskede.  

 

 

Syfte  

 

Syftet var att belysa attityder och uppfattningar till dödshjälp hos patienter i ett palliativt 

skede. 

 

 

Metod  

 

Metoden som användes var allmän litteraturöversikt. 15 artiklar inkluderades ifrån 

databaserna PubMed och CINAHL. Dessa artiklar kvalitetsgranskades samt analyserades 

med integrerad analys.  

 

 

Resultat 

 

Attityderna och uppfattningarna till dödshjälp hos patienterna var både positiva och 

negativa. Att lindra lidande sågs som ett starkt argument till utförandet dödshjälp. Däremot 

fanns en något komplex syn kring just lidande då vissa hade uppfattningar om att lidande 

aldrig kan vara så outhärdligt att döden är att föredra. En förbättrad palliativ vård med ett 

ökad personcentrerat förhållningsätt ansågs vara ett alternativ till dödshjälp, men i vissa 

fall skulle förmodligen inte det vara tillräckligt.  

 

 

Slutsats 

 

Cirka en tredjedel av patienterna som deltog i studierna önskade dödshjälp. Önskan skiljde 

sig dock åt beroende på vilket land studien var utförd i, där förfrågan var vanligare i länder 

där dödshjälp var lagligt. Sjukdomssymtom som smärta och depression framkom vara de 

vanligaste anledningarna till att patienterna önskade dödshjälp. Lidandet är ett subjektivt 

fenomen där livslidandet kan nå dimensioner där sjukvården lämnas maktlös och då ansågs 

dödshjälp kunna vara att föredra.  

 

Nyckelord: Attityd, eutanasi, palliativ vård, patient, uppfattning.  

 

 

 



 

 

   

ABSTRACT 

 

Background 

 

Euthanasia means that a doctor administrates a lethal dose of medication with the attention 

of ending the patient’s life. Euthanasia is currently illegal in Sweden and most of the 

world, but as euthanasia in various forms has been legalized in countries such as Belgium, 

the Netherlands, Canada and the USA, the debate on legalization in Sweden is ongoing. 

Patients cared for at a palliative stage are often those who seek euthanasia to alleviate the 

suffering that may occur in the end of life.  

 

 

Aim 

 

The purpose was to illuminate attitudes and perceptions of euthanasia in patients at a 

palliative stage.  

 

 

Method 

 

The method used was general literature review. 15 articles were included from the 

databases PubMed and CINAHL. These articles were quality checked and analyzed using 

an integrated analysis method.  

 

 

Results 

 

The attitudes and perceptions of euthanasia in the patients were both positive and negative. 

To relieve suffering was seen as a strong argument for performing euthanasia. On the other 

hand, there was a somewhat complex view of suffering as some had the view that suffering 

can never be so unbearable that death is to prefer. An improved palliative care with an 

increased person-centered approach was considered an alternative to euthanasia, but in 

some cases it probably wouldn’t be enough.  

 

 

Conclusions 

 

Approximately one-third of the patients who participated in the studies requested 

euthanasia. However, the wishes differed depending on which country the study was 

conducted in, where requests were more common in countries where euthanasia was legal. 

Disease symptoms such as pain and depression appeared to be the most common reasons 

why patients wanted euthanasia. Suffering is a subjective phenomenon where life-suffering 

can reach dimensions where health care is left powerless and euthanasia could be 

considered preferable.  

 

Keywords: Attitudes, euthanasia, palliative care, patient, perceptions.  

 



 

 

   

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
INLEDNING ........................................................................................................................ 1 

BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

Vad innebär dödshjälp? .................................................................................................. 1 

Länder där dödshjälp är legaliserat .............................................................................. 1 

Attityder och uppfattningar till dödshjälp hos allmänheten och vårdpersonal ........ 2 

Palliativ vård .................................................................................................................... 3 

Sjuksköterskans professionella ansvar .......................................................................... 4 

Sjuksköterskan och dödshjälp ....................................................................................... 5 

Teoretisk utgångspunkt – lindra lidande ...................................................................... 5 

Problemformulering ........................................................................................................ 7 

SYFTE .................................................................................................................................. 7 

METOD ................................................................................................................................ 7 

Design ............................................................................................................................... 7 

Urval ................................................................................................................................. 8 

Datainsamling .................................................................................................................. 8 

Kvalitetsgranskning ...................................................................................................... 10 

Dataanalys ...................................................................................................................... 11 

Forskningsetiska överväganden ................................................................................... 11 

RESULTAT ....................................................................................................................... 12 

Patienters syn på dödshjälp .......................................................................................... 12 

Sjukdomssymtom som kan påverka patienters syn på dödshjälp ............................ 14 

Personcentrering och förbättrad palliativ vård som alternativ till dödshjälp ........ 15 

DISKUSSION .................................................................................................................... 16 

Resultatdiskussion ......................................................................................................... 16 

Metoddiskussion ............................................................................................................ 19 

Slutsats ............................................................................................................................ 20 

SJÄLVSTÄNDIGHETSDEKLARATION ..................................................................... 21 

REFERENSER .................................................................................................................. 22 

BILAGA A ............................................................................................................................ I 

BILAGA B .......................................................................................................................... II 

 

file:///C:/Users/Gustav/Desktop/shh/termin%205/Färdig%20c-uppsats/Gustav%20Söderkvist%20&%20Arvid%20Ayata%202020-03-30.docx%23_Toc36473378


 

1 

 

INLEDNING 

Debatten om dödshjälp har pågått i Sverige från och till i många år. I samband med 

utvecklingen runt om i världen där flertalet länder i någon form legaliserat dödshjälp är nu 

frågan återigen aktuell i Sverige. Det faktum att dödshjälp är lagligt i flera länder har 

bidragit till att mängden forskning och offentlig statistik kring ämnesområdet har ökat 

markant, vilket i sin tur har bidragit till att åsikter både för och emot dödshjälp nu kan 

stärkas med evidens enligt Statens medicinsk-etiska råd (SMER, 2017). Frågan om 

dödshjälp kan vara extra aktuell inom den palliativa vården eftersom de som vårdas 

palliativt kan uppleva stort lidande i livets slutskede. Den palliativa vårdens uppgift är att 

förbättra livskvaliteten hos patienter och deras familjer som står inför problem relaterade 

till livshotande sjukdom (WHO, 2014). Frågan om den som drabbats av en dödlig sjukdom 

ska ha tillgång till att få hjälp med att avsluta sitt liv och vidare slippa den sista tidens 

lidande, är otroligt komplex. Denna litteraturöversikt kommer att belysa patienters attityder 

och uppfattningar till dödshjälp, under en tid i livet när de vårdas palliativt.  

 

 

BAKGRUND 

Vad innebär dödshjälp? 

Dödshjälp definieras som; “en insats som ges efter ett uttryckligt önskemål från patienten 

där avsikten är att insatsen ska orsaka patientens död.” och är ett samlingsbegrepp för de 

olika formerna: eutanasi, assisterat självmord och passiv dödshjälp (SMER, 2017). Aktiv 

dödshjälp innebär att läkaren skriver ut en dödlig dos preparat i syfte att avsluta patientens 

liv, medan den passiva formen innebär att avsluta livsuppehållande behandling. De aktiva 

formerna innefattar eutanasi och assisterat självmord. Eutanasi beskrivs enligt SMER 

(2017) som när själva utförandet vid dödshjälp görs av någon annan än patienten i fråga, 

t.ex. en läkare eller sjuksköterska, vilket sedan resulterar i att patientens liv avslutas. 

Assisterat självmord, eller physician-assisted suicide (PAS), innebär att läkare ordinerar 

läkemedel i dödlig dos som patienten sedan intar själv för att avsluta sitt liv (SMER, 2017).  

Dessa två former av dödshjälp är enligt svensk lag olagliga och kommer klassas som mord 

eller dråp, även om patienten själv har begärt utförandet (Sveriges Riksdag, 2017). 

Vårdpersonalens professionella ansvar är att ge en omsorgsfull vård grundad på vetenskap 

och beprövad erfarenhet men dödshjälp uppfattas strida mot detta ansvar eftersom det 

innebär att beröva en annan människa livet. SMER (2017) beskriver dödshjälp i Sverige 

som olagligt i enlighet med Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

(Council of Europe, 2010), Brottsbalken (SFS 1962:700), Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:30), Patientlagen (SFS, 2014:821) och Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659). 

 

 

Länder där dödshjälp är legaliserat 

 

Det är idag ett tiotal länder och delstater som har legaliserat någon form av dödshjälp 

(Demedts, Roelands, Libbrecht & Bilsen, 2018). I Schweiz, Luxemburg, Belgien och 

Nederländerna tillämpas den så kallade Beneluxmodellen, vilket innebär att både eutanasi 

och PAS är lagligt. Kraven för att eutanasi ska få genomföras är att patienten ska ha gjort 

en frivillig och väl genomtänkt begäran, att det ska finnas en försäkran om patientens 

outhärdliga lidande samt ingen möjlighet till förbättring, att patienten ska vara väl 

informerad om sin situation och prognos samt att den utförande läkaren ska konsultera med 
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minst en annan läkare (Demedts et al. 2018). År 2016 legaliserades eutanasi även i 

Kanada, vilket även blev det första landet att tillåta sjuksköterskor ge dödshjälp. Kravet är 

då att de ska ha genomgått en avancerad specialistutbildning som nurse practicioner 

(SMER, 2017). PAS är lagligt i sex delstater i USA och tillämpas under Oregonmodellen; 

vilken tillåter läkare ordinera läkemedel i dödlig dos förutsatt att patienten lider av terminal 

sjukdom vilken beräknas leda till personens död inom sex månader. Oregonmodellen 

tillämpas i Oregon, Kalifornien, Colorado, Washington, Washington D.C och Vermont 

(SMER, 2017). 

I länder där dödshjälp är legaliserat visade en studie att mellan noll komma tre procent till 

fyra komma sex procent av de totala dödsfallen hade skett genom dödshjälp. Det har även 

framkommit att de amerikanska patienternas främsta skäl till önskan om dödshjälp är 

förlust av autonomi och glädje av livets vardagliga aktiviteter, och inte nödvändigtvis av 

smärta. Däremot har smärta visat sig vara det främsta skälet (50-60%) till önskan om 

dödshjälp i de europeiska länderna (Emanuel, Onwuteaka-Philipsen, Urwin & Cohen, 

2016). Eutanasi har visats minska sorg hos de närstående efter bortgång; i en nederländsk 

fall-kontroll studie från 2003 kom det fram att närstående till patienter som avled genom 

eutanasi hade betydligt lägre värden för sorg än närstående i kontrollgruppen (Swarte, van 

der Lee, van der Bom, van den Bout & Heintz, 2003). I länder där både eutanasi och PAS 

är lagligt har det dock visats att eutanasi är mer vanligt förekommande än PAS. En studie 

gjord i Belgien visar att eutanasi är 20 gånger vanligare än PAS. Forskarna i studien kom 

inte fram till varför det kan vara så, men forskarna diskuterar att patientens psykologiska 

aspekter kan förhindra den utförande handlingen, även om deras önskan att avsluta sitt liv 

är väldigt stor (Bernheim, Distelmans, Mullie & Ashby, 2014). 

 

Attityder och uppfattningar till dödshjälp hos allmänheten och vårdpersonal 

En uppfattning beskrivs i ett vetenskapligt sammanhang som en tankemässig relation 

mellan informanten och ett visst fenomen, medan attityd avser en persons inställning till ett 

fenomen, (Henricson, 2017). I denna litteraturöversikt används begreppen attityd och 

uppfattning för att belysa patienternas syn på dödshjälp. En svensk studie visade att 

allmänhetens attityd till dödshjälp blivit mer positiv och att den är mer positiv än läkarnas. 

Läkarna hävdar att deras mål är att hjälpa döende patienter leva så länge som möjligt och 

att en korrekt behandlad patient inte önskar dödshjälp (Lerner, Lindblad, Algers & Lynöe, 

2011). Även läkarnas internationella organisation World Medical Association (WMA) är 

överens om att dödshjälp strider mot läkarnas etiska kod. WMA är däremot positivt 

inställda till patientens rätt att avstå från livsuppehållande behandling. Den internationella 

sjuksköterskeföreningen International Council of Nurses har däremot ännu inte tagit 

ställning till dödshjälp (SMER, 2017). I Tyskland där dödshjälp fortfarande är olagligt, 

visade en studie att 5,3% av de tillfrågade läkarna och sjuksköterskorna skulle kunna tänka 

sig att utföra den aktiva handlingen eutanasi, medan 13% skulle kunna tänka sig utföra 

PAS (Zenz, Tryba & Zenz, 2015). I Belgien där alla former av dödshjälp tillåts, visade en 

studie att av de 3321 tillfrågade sjuksköterskorna var det 43% som skulle kunna tänka sig 

att utföra dödshjälp, (Pesut et al., 2019). I en indisk studie kom det fram att 58,4% (n=214) 

av de tillfrågade sjuksköterskorna inte ansåg dödshjälp som att det var att döda en person, 

utan att hjälpa personen att dö. Vidare var det 46,8% av de tillfrågade sjuksköterskorna 

som ansåg att dödshjälp borde vara lagligt internationellt (Poreddi, Nagarajaiah, Konduru, 

Suresh & Math, 2013).  
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Palliativ vård  

Varje år dör cirka 95 000 personer i Sverige varav närmare 25% av dessa som dör är över 

85 år. De allra flesta dör på sjukhus eller annan typ av vårdinstitution, vilket då leder till att 

vårdens inriktning att främja livskvalitet och välbefinnande för dessa personer, trots svår 

sjukdom, är av särskild betydelse (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2009). Vad som 

kännetecknar palliativ vård är dess förhållningssätt kring aktiv helhetsvård vars syfte är att 

stödja människan till att leva ett värdigt liv med största möjliga välbefinnande ända fram 

till döden, oavsett ålder eller sjukdom. Centralt inom palliativ vård är att förebygga och 

lindra lidande. Detta utförs genom att tidigt upptäcka, analysera och behandla fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella problem (Socialstyrelsen, 2013). Regionala 

cancercentrum i samverkan (RCC) beskriver i det Nationella vårdprogrammet för palliativ 

vård att den palliativa vårdens uppgift är att öka livskvaliteten hos patienter och dess 

närstående vid de komplikationer som kan inträda vid livshotande sjukdomar (Regionala 

Cancercentrum i samverkan, 2016). Alla i behov av palliativ vård ska ha rätt till palliativ 

vård i enlighet med människovärdesprincipen (Socialstyrelsen, 2013). 

Människovärdesprincipen beskrivs som ”…att alla människor har lika värde och samma 

rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället” (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2013). World Health Organizations [WHO] definition av palliativ 

vård lyder:  

“ Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their 

families facing the problem associated with life-threatening illness, through the prevention 

and relief of suffering by means of early identification and impeccable assessment and 

treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual” (WHO, 2014).   

Socialstyrelsen (2013) beskriver att den palliativa vården utgår ifrån dessa fyra hörnstenar; 

symtomlindring, samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag, kommunikation och 

relation samt stöd till närstående. Symptomlindring i bemärkelse där smärta och all typ av 

lidande ska lindras samtidigt som patientens autonomi och integritet beaktas. 

Symptomlindringen ska tillgodose alla behov, så som fysiska, psykiska, existentiella och 

sociala. Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag där team av läkare, sjuksköterskor 

och undersköterskor med flera arbetar runt patienten och besitter specialiserad kunskap 

inom ämnet. Kommunikation och relation mot patienten och dennes närstående syftar till 

att öka livskvaliteten. Denna punkt innefattar även god kommunikation och relation inom 

och mellan arbetslaget som då bidrar till ett patientsäkert arbete. Stöd till närstående ska 

ges både under patientens sjukdomstid och efter dödsfallet. Närstående ska även få chans 

till att delta i vårdandet (Socialstyrelsen, 2013).  

Den palliativa vården delas in i två faser – en inledande tidig fas och en senare avslutande 

fas. Att exakt definiera när en patient går in i någon av faserna kan vara problematiskt och 

ofta ske över tid. Den tidigare fasen pågår ofta under en längre tid och har som syfte att 

finna en lämplig livsförlängande behandling och samtidigt genomföra insatser som främjar 

en högre livskvalitet. När en patient går in i den tidiga palliativa fasen varierar från varje 

patient, situation och diagnos, men det kan exempelvis vara när en patient diagnostiseras 

med en progressiv, obotlig sjukdom. Den senare fasen i palliativ vård innebär att patienten 

befinner sig i livets slutskede och döden är oundviklig inom den närmare framtiden. 

Behandlingsformen i den senare fasen ändras ifrån att förlänga livet till att lindra lidande 
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som är ett av sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden (Socialstyrelsen, 2013). 

 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

Den legitimerade sjuksköterskan har en självständig funktion i sin yrkesutövning med ett 

helhetsansvar för omvårdnad i yttersta fokus. Detta leder till att höga krav ställs på 

sjuksköterskans kompetens och förhållningsätt i patientbemötandet (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). Enligt ICN:s etiska kod (2012) har sjuksköterskan fyra 

grundläggande ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. Hur sjuksköterskan går till väga för att tillgodose dessa områden kan 

variera avsevärt beroende på var omvårdnaden bedrivs. Svensk Sjuksköterskeförening 

(2017) beskriver sex kärnkompetenser vars mål är vårdens kvalitet och säkerhet ökar. De 

sex kärnkompetenserna är säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap och personcentrerad vård. Säker vård uppfylls då sjuksköterskan 

arbetar patientsäkert och följer regelverket för att förebygga vårdrelaterade skador. 

Informatik bygger på att sjuksköterskan säkerställer att patienten och dess närstående 

besitter nödvändig kunskap angående patientens situation. Inom kärnkompetensen 

informatik ingår även att all form av dokumentering upprätthålls av sekretess. Samverkan i 

team syftar till att de som jobbar inom vården kompletterar varandras kompetenser. God 

dialog förs inom teamet för att utveckla kunskap, ta gemensamma beslut samt främja 

kontinuitet och genom detta uppnå en god och säker vårdmiljö. Evidensbaserad vård 

innebär att sjuksköterskan ska använda sig av de metoderna med bäst evidens grundade i 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta tillsammans med hänsyn för patientens unika 

situation, behov och preferenser skapar bästa möjligheten för patienten. 

Förbättringskunskap innebär att sjuksköterskan under sin yrkesverksamma tid har 

förmågan att utveckla sin kunskap genom kritiska reflektioner av befintliga metoder samt 

en förmåga att implementera nya arbetssätt. Personcentrerad vård  utgår ifrån patienten 

som unik person med individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar.  

 

Personcentrerad omvårdnad   

Som patient inom vården är det lätt att hamna i underläge och inte känna delaktighet. Med 

personcentrerad omvårdnad betraktas patienten som en unik person och expert på sina 

känslor och upplevelser där patienten inte enbart blir informerad utan också deltar i 

vårdprocessen (Ekman, 2014). Personcentrerad omvårdnad innebär att utgångspunkten för 

vård och planering grundar sig i patienten som person, dennes sjukdom, livstolkning och 

behov av vård (Ternestedt & Andershed, 2013). Patienten får aldrig betraktas som en kund 

som konsumerar sjukvården utan snarare som en partner och jämlike. I personcentrerad 

omvårdnad är patienten, ofta tillsammans med närstående, med och genomför planeringen 

för hur vården ska genomföras. Personcentrerad omvårdnad i praktiken är en process som 

alltid inleds med patientberättelsen där patienten förklarar sin situation, hur den upplevs 

och hur den påverkar personen i fråga. Patientberättelsen behöver nödvändigtvis inte ske 

vid ett tillfälle utan kan succesivt utvecklas under hela vårdvistelsen. Fortsättningen i 

processen sker genom att en överenskommelse där patient och sjuksköterskan skapar ett 

partnerskap. Partnerskapet bygger på en relation där sjuksköterskan hjälper patienten att 

känna sig trygg i situationen. I partnerskapet formas en personlig hälsoplan där patientens 

resurser och behov har identifierats. Den sista delen i processen innefattar säkerställandet 

av att den gemensamt utformade vårdplanen utförs så som överenskommet. Den 

genomförda och planerade vården dokumenteras tydligt i patientjournalen och finns 
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tillgänglig för hela teamet; patient, ev. närstående och professionell personal (Ekman, 

2014). Genom att känna personen framför sig kan sjuksköterskan värna om personens vilja 

och värdighet. I ett fall när dödshjälp kan bli aktuellt är det alltså av yttersta vikt att 

sjuksköterskan är insatt i personens vilja och hur de ser på sin hälsa i livets slutskede 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Sjuksköterskan och dödshjälp  

 

I Belgien där dödshjälp är lagligt visar studier att sjuksköterskan är betydelsefull inom den 

palliativa vården under hela processen när dödshjälp blir aktuellt. En process som kan 

brytas ner i flera steg. Det är av yttersta vikt att sjuksköterskan är lyhörd och förstår om en 

patient utrycker önskan om att avsluta sitt liv, även om frågan inte ställs rakt ut. För att 

detta ska uppnås måste sjuksköterskan vara en öppen och aktiv lyssnare och att det skapas 

en djupare förståelse i varför önskan faktiskt uppstår (De Casterle´, Denier, De Bal & 

Gastmans, 2010). Ett exempel som visar på att sjuksköterskan med ett personcentrerat 

förhållningssätt skapar en relation med patienten och då genom samtal ofta är den som 

kommer allra närmast är att det i Belgien är lag på att den beslutsfattande läkaren måste 

diskutera beslutet tillsammans med de sjuksköterskor som ansvarar för patienten (Zenz et 

al., 2015).  Ytterligare en studie gjord i Belgien visar att 61% av de tillfrågade 

sjuksköterskorna menar att det är större chans att patienter tillfrågar en sjuksköterska 

snarare än en läkare gällande dödshjälp (Pesut et al., 2019). Detta visar på att 

sjuksköterskan är viktig när det kommer till dödshjälp då det är sjuksköterskan som 

patienten samtalar med och framför sina önskemål till (Zenz et al., 2015). Då beslutet är 

taget är sjuksköterskan tillgänglig för att ge stöd till patient och närstående då många 

existentiella frågor uppstår. Vid själva förberedandet och utförandet är sjuksköterskans 

uppgift att säkerställa att det blir ett värdigt avslut genom att patienten och närstående 

upplever en god död (De Casterle´ et al., 2010). En god död uppnås genom adekvat 

smärtlindring, hantering av emotionell stress, sociala behov uppmärksammas och 

tillgodoses samt att spirituella och religiösa önskningar uppfylls (Black & Csikai, 2015). 

När dödshjälpen väl är utfärdad finns sjuksköterskan tillgänglig för stöttning av närstående 

i form av att vara närvarande och svarar på frågor som kan uppstå (De Casterle´, Denier, 

De Bal & Gastmans, 2010).  

 

 

Teoretisk utgångspunkt – lindra lidande 

Författarna till föreliggande studie har valt att använda Katie Erikssons teori om att lindra 

lidande som teoretisk utgångspunkt eftersom ett av den palliativa vårdens främsta syften är 

att lindra lidande (Socialstyrelsen, 2013). Detta perspektiv ansågs som väldigt relevant att 

ha som teoretisk utgångspunkt eftersom det belyser lidandets olika aspekter, men även 

eftersom många patienter som tillfrågar om dödshjälp upplever ett outhärdligt lidande 

(Eriksson, 2015).  

 

Katie Eriksson (2015) menar att begreppet lidande kan delas upp i olika dimensioner, både 

som något positivt och negativt. Hennes teori menar att lidande kan ses som en prövning 

och som ett döende. Samtidigt som lidande är att kämpa, utstå, pinas eller våndas, är det 

även att försonas. Människan har vanligtvis föreställningen om lidande som någonting ont, 
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när det i själva verket är en kamp mellan det onda och det goda, mellan lidandet och lusten. 

De båda motpolerna skulle aldrig existera utan varandra; det kan inte finnas lycka utan 

lidande. Lidandets kamp är en plåga men så länge det finns hopp i form av rörelse mot 

lusten skapas även mening i lidandet och livet. Vården har under alla tider strävat efter att 

lindra det mänskliga lidandet, vilket paradoxalt nog har lett till att vården, i vissa fall, 

istället skapat lidande för patienten (Eriksson, 2015). För att underlätta arbetet mot minskat 

lidande inom vården krävs en förbättrad kunskap om lidandet. För att få mer inblick i vad 

lidande innebär delar Eriksson (2015) upp begreppet i tre former; livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande.  

 

Livslidande  

Livslidande är det lidandet som är kopplat till livet individen lever och ser olika ut 

beroende på vad personen drabbas av och i vilket skede i livet det inträffar. Drastiska 

förändringar så som allvarliga sjukdomar, trauman och andra situationer kan försätta 

människan i en situation där existentiella frågor om livet och dess innehåll uppdagas. 

Livslidande är även en form av lidande som pågår under hela livet, att vara människa bland 

andra människor. Att hotas av förintelse, vetskapen om att snart dö och att stå helt maktlös 

inför när döden ska inträffa är ett oerhört livslidande. En annan typ av livslidande är 

kärlekslöshet, att inte känna sig älskad och att uppleva ensamhet. Att ge upp, att inte längre 

orka med en upplevd hopplös situation är en typ av livslidande som är vanlig inom vården 

och framförallt den palliativa vården. I situationer när en patient inte längre upplever något 

värde eller uppgift i livet och längre inte orkar kämpa händer det ibland att frågan om 

dödshjälp aktualiseras (Eriksson, 2015).  

 

Sjukdomslidande  

Sjukdomslidande är den form av lidande som sjuksköterskan alltid ställs inför vid mötet 

med en patient där lidandet är en konsekvens av sjukdom och behandling. Eriksson (2015) 

delar upp sjukdomslidandet till kroppslig smärta och själsligt och andligt lidande. En 

sjukdom innebär inte alltid smärta och smärta är nödvändigtvis inte det samma som 

lidande. Dock är relationen mellan smärta och lidande centralt där lidandet ofta lindras om 

smärtan reduceras. Kroppslig smärta kan upplevas så outhärdligt att det kan leda till 

själslig och andlig död och ska med alla medel lindras. Det själsliga och andliga lidandet är 

relaterat till känslor som skam, förnedring och skuld som en patient kan uppleva gentemot 

sin sjukdom (Eriksson, 2015). 

 

Vårdlidande  

Vårdlidande kan ske då en patient på något vis kränks, försummas eller upplever vanmakt 

inom vården. Detta typ av lidande har sjuksköterskan yttersta ansvar att eliminera. Den 

vanligaste typen av vårdlidande är då patientens värdighet och värde som människa kränks. 

Kränkning kan ske i direkt form i samtal eller vid omvårdnad men kan också förekomma 

mer abstrakt i form av bristande etiskt förhållningssätt. När en patient blir kränkt fråntas 

även dennes möjligheter att fullt ut vara människa, vilket i sin tur leder till att patienten 

heller inte helt och fullt kan använda sina innersta hälsoresurser. Ytterligare ett sätt att 

åstadkomma vårdlidande för patienten är att utöva makt, vilket är vanligt förekommande 

inom vården. Maktutövande kan ske om sjuksköterskan inte tar patienten på allvar vilket 

kan leda till att patienten får en känsla av maktlöshet. Att utöva makt inom vården kan 

även ske genom att tvinga patienten utföra handlingar som patienten inte har kraft att 

utföra. Utebliven vård, att inte få den vård en är i behov av är också en typ av vårdlidande. 
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Utebliven vård kan ske i olika former från mindre slarv och bristande kunskap till direkt 

medveten vanvård (Eriksson, 2015).  

 

Lidande med fokus på dimensionerna livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande 

kommer användas i resultatdiskussion genom att lyfta fram fynd från de inkluderade 

artiklarna som innefattar lidandet i dess olika dimensioner för att belysa om dödshjälp i 

vissa fall kan betraktas som att lindra lidande.  

 

 

Problemformulering  

Hos patienter som befinner sig i livets slutskede kan förfrågan om dödshjälp uppkomma. 

Den palliativa vårdens uppgift är att stödja människan till att leva ett värdigt liv med 

största möjliga välbefinnande ända fram till döden. Men när döden är oundviklig och allt 

det goda inom lidandet, så som hopp och mening har försvunnit finns bara den oändliga 

plågan. I dessa situationer sjuksköterskan har en central betydelse genom att lindra lidande 

men även genom att ha ett professionellt förhållningssätt i frågan om dödshjälp. Eftersom 

dödshjälp är olagligt i Sverige men förfrågan om dödshjälp ändå uppkommer, är det viktigt 

att sjuksköterskan har ett professionellt förhållningssätt, kan reflektera över detta samt öka 

medvetenheten kring patienters attityder samt uppfattningar till dödshjälp. Målet med 

denna litteraturöversikt är att skapa en ökad förståelse över attityder och uppfattningar till 

dödshjälp hos patienter i ett palliativt skede för att i framtiden kunna hantera dessa 

situationer på bästa sätt. 

 

 

SYFTE  

Syftet var att belysa attityder och uppfattningar till dödshjälp hos patienter i ett palliativt 

skede. 

 

 

METOD  

Design  

 

Studiedesignen som valdes var litteraturöversikt, då det ansågs som lämplig metod för att 

besvara syftet. I litteraturöversikten sammanställs vetenskapliga artiklar efter författarna 

har sållat och analyserat lämpliga data för litteraturöversiktens syfte. En sammanställning 

av vetenskapliga artiklar är en bra metod för granskning av stora mängder data. 

Kristensson (2014) menar även att litteraturöversikten kan ge förslag på förändrade 

arbetssätt och nya riktlinjer.   

I denna litteraturöversikt inkluderades både kvantitativa och kvalitativa studier samt studier 

med mixed methods. Den kvalitativa forskningen syfte är att beskriva eller förklara färre 

människors åsikter och egna upplevelser. Syftet med kvantitativa studier är att se samband, 

strukturera, förutsäga och förklara fenomen vilket förutsätter att forskaren är objektiv och 

har distans till studieobjektet (Forsberg & Wengström, 2016). I mixed methods ingår både 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Författarna valde att inkludera dessa tre typer av 
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studier eftersom det gav en bredare förståelse för ämnet som helhet; de kvalitativa 

studierna bidrog med personliga upplevelser från patienter, medan de kvantitativa 

studierna gav en procentuell uppfattning om patienternas attityder till dödshjälp. 

 

Urval 

 

Avgränsningar 

Artikelsökningar avgränsades med hjälp av filterfunktioner i databaserna, för att få ett 

snävare urval, vilket beskrivs av Kristensson (2014). I Public Medline [PubMed] och 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature [CINAHL] användes 

avgränsningarna att artiklarna skulle vara publicerade på engelska samt att de var 

publicerade under de senaste 10 åren, 2010-2020. I CINAHL var det även möjligt att välja 

att artiklarna skulle vara peer reviewed som avgränsning. För att en artikel ska vara peer 

reviewed ska den läsas och granskas ämnesexperter innan den blir publicerad (Friberg, 

2017). Då avgränsningen peer review inte existerade i PubMed säkerställdes det av 

författarna själva att varje artikel ifrån databasen var peer reviewed. Det gjordes ingen 

avgränsning gällande kön, ålder eller geografisk lokalisation då det inte ansågs relevant till 

syftet.  

 

 

Inklusionskriterier  

För att få ett representativt urval är det viktigt att begränsa sökningen till en viss population 

menar Kristensson (2014). Litteraturöversikten inkluderade studier där patienter var 

antingen i den tidiga eller den sena palliativa fasen, med fokus på deras attityder och 

uppfattningar om dödshjälp. Studier som ansågs kunna besvara syftet inkluderades. 

 

 

Exklusionskriterier 

Författarna till denna litteraturöversikt uteslöt artiklar med passiv dödshjälp samt studier 

om vårdpersonals attityder och uppfattningar eftersom det inte ansågs svara på 

litteraturöversiktens syfte. Även systematiska översiktsstudier uteslöts eftersom dessa inte 

är originalkällor.  

 

 

 

Datainsamling  

Innan författarna till denna litteraturöversikt började göra sina sökningar efter artiklar 

bokades ett möte in med en bibliotekarie på Sophiahemmets högskola. Syftet med mötet 

var att författarna skulle lära sig att söka effektivt och systematiskt i databaserna (Forsberg 

& Wengström, 2015). Litteraturöversikten samlade data i form av vetenskapliga artiklar 

från databaserna PubMed och CINAHL för att uppnå ett analyserbart material. PubMed är 

en databas med ett brett utbud inom medicin och omvårdnad medan CINAHL är mer 

specificerat på omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Det viktigaste var inte att ha så 

många artiklar som möjligt utan snarare att de artiklar som valdes var av god kvalitet och 

hög relevans (Kristensson, 2014). För att hitta relevanta artiklar bland alla miljontals 

publikationer gjordes strukturerade sökningar utifrån nyckelbegrepp och söktermer. 
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Författarna till denna litteraturöversikt började med att identifiera nyckelbegrepp till syftet. 

Då syftet innefattar begrepp som patient, palliativ vård, uppfattningar, attityd och 

dödshjälp ansågs de som relevanta nyckelbegrepp till databassökningarna. Ytterligare 

nyckelbegrepp som passade till syftet identifierades och dessa var lidande och livets 

slutskede. Dessa nyckelbegrepp gjordes sedan om till så kallade indexord. Indexord 

beskrivs av Kristensson (2014) som etiketter som sätts på alla artiklar baserat på artikelns 

innehåll. Indexorden hjälper till och underlättar litteratursökningen genom att den blir mer 

specifik. I PubMed användes MeSH-termer (Medical Subject Headings) och I CINAHL 

användes Subject heading list. MeSH-termerna identifierades efter sökningar i Karolinska 

institutets webbsida Svensk MeSH. De indesxord som användes under litteratursökningen 

var ”euthanasia”, ”physician-assisted death”, ”palliative care”, ”attitudes”, 

”perspectives”, ”patient” ”end-of-life” och ”suffering”. För att utföra sökandet i 

databaserna specifikt efter syftet användes kombinationer av indexord och logiska 

sökoperatorer så kallade booleska operatorer. Dessa operatorer var AND, OR och NOT. 

AND placerades mellan indexorden då syftet var att göra sökningen smalare och få fram 

referenser som innehåller båda valda indexorden. OR användes då en sökning önskades 

vara bredare och resulterade i referenser med innehåll från antingen det ena eller det andra 

indexordet. NOT kan användas för att begränsa en sökning då de exkluderar ordet som 

kommer efter (Forsberg & Wengström, 2015). NOT användes aldrig under sökningarna av 

artiklar till denna litteraturöversikt.  

Författarna till denna litteraturöversikt sökte individuellt efter artiklar och gjorde 

inläsningar av abstracts. När sökningarna i databaserna utfördes testades olika 

kombinationer av indexord och booleska operatorer individuellt av båda författarna där 

sökningarna gav varierade resultat. Då sökningarna gav för många träffar för att rimligt 

kunna läsa igenom de abstracts av intresse gjordes nya sökningar med eventuellt ett nytt 

indexord eller boolesk operator. En del sökningar som gjordes gav inga träffar alls och 

behövdes alltså breddas för att ge resultat. Då artiklar påträffades vars resultat passade 

syftet lästes de av båda författarna för att göra en bedömning om innehållet var av intresse. 

Visade det sig att artikeln var av intresse sparades den i ett dokument för att senare 

kvalitetsgranskas. Sammanfattningsvis samlades 15 vetenskapliga artiklar. Exakt hur 

sökningarna utfördes presenteras nedan i Tabell 1.  
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Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL. 

 

 

Kvalitetsgranskning  

 

Då det finns ett stort utbud av vetenskapliga publikationer i de olika databaserna är det 

rimligt att vissa är av hög kvalitet och andra av låg kvalitet. Av denna anledning gjordes en 

noggrann kritisk granskning av de studier som valdes vilket resulterade i att alla artiklar 

som inkluderades i denna litteraturöversikt var av tillräcklig kvalitet (Kristensson, 2014). 

Databas 

Datum 

Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

2020-02-05 

2010-2020 

Peer reviewed 

Abstract 

available 

English 

(MM "Euthanasia") 

AND (MM "Patient 

Attitudes") AND (MM 

"Palliative Care") 

4 2 1 1 

PubMed 

2020-02-05 

Last 10 years 

English 

(((((experience[Title/A

bstract]) OR 

perspectives[Title/Abst

ract]) AND ("Palliative 

Care"[Mesh] AND 

(((euthanasia[MeSH 

Terms]) OR 

euthanasia[Title/Abstra

ct]) 

33 16 5 3 

PubMed 

2020-02-05 

Last 10 years 

English 

((((attitude AND 

("Palliative 

Care"[Mesh] 

AND 

(((euthanasia[MeSH 

Terms]) OR 

euthanasia[Title/Abstra

ct]) 

102 44 16 9 

PubMed 

2020-02-14 

Last 10 years 

English 

 

((suffering[Title]) AND 

end-of-life[Title]) AND 

euthanasia[Title] 

3 1 1 1 

PubMed 

2020-02-14 

Last 10 years 

English 

 

((euthanasia[MeSH 

Terms]) AND palliative 

care[MeSH Terms]) 

AND physician-

assisted death 

17 4 1 1 

TOTALT 159 67 24 15 
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Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna som inkluderades i arbetet användes 

Sophiahemmet högskolas bedömningsformulär för vetenskaplig klassificering samt kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats. Bedömningsunderlaget är 

modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2011), se Bilaga A. Granskningen av artiklarna utfördes tillsammans av författarna där 

bedömningarna diskuterades gemensamt för att avgöra om artiklarna var av tillräcklig 

kvalitet eller ej. De inkluderade artiklarna granskades och värderades vara av hög (I), 

medel (II) eller låg (III) kvalitet. Efter första sökningarna, som resulterade i 15 artiklar, 

bedömdes 12 artiklar vara av hög (I) kvalitet, en av medel (II) kvalitet och två av låg 

kvalitet (III). De två som var av låg kvalitet valdes där med bort då det skulle sänka 

kvaliteten på litteraturöversikten (Forsberg & Wengström, 2015). Nya sökningar gjordes i 

databaserna för att ta fram ytterligare två artiklar. Efter en gemensam kvalitetsgranskning 

av de nya artiklarna bedömdes en vara av hög (I) kvalitet och en av medel (II) kvalitet och 

kunde där med inkluderas i studien. Sammanfattningsvis inkluderades 15 vetenskapliga 

artiklar varav 13 artiklar av hög (I) kvalitet och två artiklar av medel (II) kvalitet. De 

inkluderade artiklarna presenteras i sammanfattning i en matris, se Bilaga B. 

 

 

 

Dataanalys  

Författarna till föreliggande litteraturöversikt använde sig av en integrerad analys. 

Kristensson (2014) beskriver den integrerade analysen som ett enkelt sätt för läsaren att 

förstå och värdera resultatet i en litteraturöversikt eftersom det bildar en översiktlighet. 

Enligt Kristensson (2014) görs den integrerade analysen bäst med hjälp av systematiska 

steg som även författarna till föreliggande litteraturöversikt har tillämpat. I steg ett gjordes 

en genomläsning av artiklarna som inkluderades i resultatet av båda författarna för att se 

om det fanns övergripande likheter eller skillnader mellan studiernas resultat. I steg två 

diskuterades samt identifierades dessa likheter och skillnader till tre kategorier av båda 

författarna. I det tredje steget sparades dessa kategorier i ett separat dokument med 

tillhörande sammanfattningar av studiernas resultat. Detta utgjorde sedan grunden för 

resultatdelens tre kategorier där båda författarna förde in resultaten under respektive 

kategori.  

 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Trots att en litteraturöversikt aldrig är i direkt kontakt med människor så var det av yttersta 

vikt att ställningstaganden kring forskningsetiska frågeställningar utfördes för att avgöra 

om de artiklar som inkluderades i arbetet var etiskt försvarbara eller inte (Kristensson, 

2014). Inför denna litteraturöversikt gjordes flertalet etiska överväganden där författarna 

tog avstånd från fusk och ohederlighet. Exempel på fusk och ohederlighet inom forskning 

kan vara stöld eller plagiat av data, fabricering av data, hypoteser eller metoder utan säker 

källa eller förvrängning av forskningsprocessen (Forsberg & Wengström, 2015). Vid val 

av artiklar valdes enbart de som fått godkännande från en etisk kommitté alternativt att 

noggranna etiska överväganden utförts. Alla valda artiklar inkluderades i resultatet oavsett 
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om det stämde överens med författarnas bild av ämnet, då det är oetiskt att endast 

presentera studier som stöder författarnas egen åsikt. Resultatet presenterades om det 

kunde relateras till syftet, utan egna tolkningar (Forsberg & Wengström, 2015). Författarna 

valde enbart studier där det kunde säkerställas att deltagarna i undersökningen var frivilliga 

och hade lämnat informerat samtycke i enlighet med Nürnbergkoden, vars tio punkter har 

som syfte att skydda alla som deltar i forskning (Kristensson, 2014). Denna 

litteraturöversikt syftade till att följa hederlighet och ärlighet vilka är grundvärden i 

vetenskapligt arbete. Detta innebar en kritisk granskning av etiken i studierna, vilket 

gjordes genom att säkerställa samtycke i enkät- och intervjustudier (Henricson, 2017).  

I enlighet med Helsingforsdeklarationen säkerställdes att de inkluderade artiklarna hade ett 

etiskt förhållningssätt under forskningen och att mänskliga rättigheter upprätthölls. 

Helsingforsdeklarationen är ett internationellt styrdokument som är specifikt utformad till 

medicinsk forskning som involverar människor. Deklarationen har som uppgift att bevara 

deltagarnas integritet, minimera risken för skada, säkerställa rätt till information och 

autonomi, väga forskningens potentiella nytta mot risken för skada, att forskningen följer 

aktuell lagstiftning och att forskningen prövas etiskt av en oberoende kommitté (World 

Medical Association, 2019). Kristensson (2014) menar att Helsingforsdeklarationen ska ha 

lästs av alla som forskar inom medicin, vård och hälsa.  

Att skriva referenser är en nödvändighet i en systematisk litteraturöversikt då det ger 

läsaren informationen om vart författarna har hämtat den fakta som presenteras i texten. 

Genom att ha möjlighet att gå igenom referenserna ges även möjligheten att bedöma 

kvaliteten av den informationen som ges i översikten. Denna litteraturöversikt använde sig 

av APA-systemet (American Psychological Association) vid referensskrivning (Forsberg & 

Wengström, 2015). 

 

 

 

RESULTAT  

Resultatet i litteraturöversikten samanställdes från 15 vetenskapliga artiklar som 

presenteras i matrisen under bilaga B. Dessa artiklar är även markerade med en asterisk i 

referenslistan. Under dataanalysen användes Kristenssons (2014) integrerade analys där det 

identifierades likheter och skillnader som sedan delades in i tre kategorier; patienters 

uttryckta önskan om dödshjälp, sjukdomssymtom som kan påverka patienters syn på 

dödshjälp samt personcentrerad omvårdnad och palliativ vård som alternativ till 

dödshjälp. Kategorierna presenteras utefter de fynd som ansågs mest relevanta överst. 

 

 

 

Patienters uttyckta önskan om dödshjälp 

I 11 av de femton artiklarna som ingick i studien fanns information angående om att 

patienterna själva önskade en påskyndad död i någon form (Breitbart et al., 2010; Ferrand 

et al., 2012; Freeman, Smith, Neufeld, Fisher, & Ebihara, 2016; Galushko et al., 2015; 

Guirimand, Dubois, Laporte, Richard, & Leboul, 2014; Güell, Ramos, Zertuche, & 

Pascual, 2015; Lulé et al, 2014; Maessen et al, 2014; Pardon et al., 2012; Ruijs, van der 

Wal, Kerkhof, & Onwuteaka-Philipsen, 2014; Wilson et al., 2016). Resultaten varierade 
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där det högsta antalet deltagare som önskade dödshjälp var 68,9% (Ferrand et al., 2012) 

och det lägsta var 3% (Guirimand et al., 2014). I de inkluderade studierna framkom vissa 

faktorer som kunde påverka patienternas syn på dödshjälp. Bland annat steg önskan om 

dödshjälp vid högre ålder där patienter över 85 år var tre gånger så benägna att önska 

dödshjälp jämfört med patienter under 65 år (Freeman et al., 2016). Att vara gift/ha en 

partner framkom det i tre studier inte påverka önskan om dödshjälp då ungefär hälften av 

de som utryckt önskan var gifta/hade partner. Dock framkom en del skillnader hos de som 

var ensamstående där fler som var änkor eller skilda utryckte önskan än enbart 

ensamstående (Freeman., et al 2016; Guirimand et al., 2014; Güell et al., 2015). Om 

patienten var man eller kvinna visade heller ingen signifikant skillnad då önskan om att dö 

var procentuellt ungefär lika vanligt hos båda könen (Freeman., et al 2016; Pardon et al., 

2012; Ruijs et al., 2014). En signifikant association mellan patienter som utryckte önskan 

om dödshjälp var hur lång tid det gått sedan diagnosticering, desto längre tid en patient 

hade levt med sin diagnos ökade sannolikheten för önskan om dödshjälp. Även 

samsjuklighet visade sig ge en ökad frekvens i önskan om dödshjälp (Pardon et al., 2012). 

Alla patienter som deltog i undersökningarna hade en eller flera livshotande sjukdomar, 

där cancer var den mest förekommande patologiska orsaken till önskan om dödshjälp. En 

studie visade att 71,9% av patienterna som önskade dödshjälp hade någon form av cancer 

(Ferrand et al., 2012).  

 

I sju av de inkluderade studierna framkom kvalitativa data i form av patienters egna 

attityder och uppfattningar kring döden och dödshjälp. Dessa patienter hade både positiva- 

och negativa attityder tills dödshjälp (Ferrand et al, 2012; Güell., et al 2015; Karlsson, 

Milberg, & Strang, 2011; Lulé et al, 2014; Maessen et al, 2014; Ruijs., et al 2014; Wilson 

et al., 2016). I fyra av de inkluderade studierna framkom kvalitativa data från patienter som 

gjort en specifik förfrågan om dödshjälp. De vanligaste faktorerna som patienterna beskrev 

bakom sina förfrågningar var fysiskt lidande, förlust av autonomi, rädsla för framtida 

lidande, känsla av att känna sig som en börda samt förlust av värdighet. I dessa fyra studier 

var det totalt 543 patienter som uttryckte önskan om dödshjälp (Ferrand et al, 2012; Güell., 

et al 2015; Maessen et al, 2014; Ruijs., et al 2014). Bland dessa 543 patienter angavs 

smärta 291 gånger som anledning till förfrågan om dödshjälp. Vidare var det 15 av 26 

patienter som angav förlust av autonomi som anledning till sin förfrågan (Güell., et al 

2015; Ruijs., et al 2014) Rädsla för framtida lidande angavs 201 gånger av 398 patienter 

som skäl till önskan om dödshjälp (Ferrand et al., 2012; Güell., et al 2015; Maessen et al, 

2014; Ruijs., et al 2014).  

 

Vidare framkom det att känna sig som en börda låg till grund för förfrågan om dödshjälp 

274 gånger hos 543 patienter (Ferrand et al., 2012; Güell., et al 2015; Lulé et al, 2014; 

Maessen et al, 2014; Ruijs., et al 2014). Slutligen angavs förlust av värdighet 22 gånger av 

87 patienter (Güell., et al 2015; Maessen et al, 2016; Wilson et al., 2016). I en fransk studie 

framkom att 32,8% (n=156) av patienterna som hade frågat efter dödshjälp kände att de 

hade levt ett meningsfullt liv, medan 42,6% (n=203) tyckte att deras liv nu var meningslöst 

(Ferrand et al., 2012). Meningslöshet som en påverkande faktor återkommer även i en 

svensk studie där det lyfts fram meningslöshet, rädsla för förluster och multidimensionellt 

lidande samt misstro på hjälp som de tre största argumenten för att önska dödshjälp 

(Karlsson, Milber & Strang, 2012). Fyra av de inkluderade artiklarna fångade även upp 

patienters önskan att dö utan att de nödvändigtvis hade gjort en förfrågan om dödshjälp 

(Freeman., et al 2016; Guirimand et al., 2014; Lulé et al, 2014; Wilson et al., 2016). I en 

kanadensisk studie var det totalt 46 av 377 patienter med cancer som hade en hög 
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dödsönskan. Av dessa 46 var det 15 patienter som beskrev förlust av motståndskraft, 11 

uttryckte förlust av kontroll och sju hade svårigheter att acceptera och förlust av sin 

värdighet (Wilson et al., 2016). En studie från Frankrike som utfördes på patienter i livets 

slutskede, där dödshjälp är olagligt, visade att 52,5% av dessa patienter var för legalisering 

av dödshjälp (Boulanger et al., 2017). En liknande studie utförd i Sverige ifrån 2011 gjord 

på 66 patienter med cancer i palliativ fas visade att 29% (n=20) av patienterna var för 

eutanasi, 20% (n=13) var emot eutanasi och 51% (n=33) hade en neutral ställning relaterat 

till komplexiteten bakom frågan om eutanasi och kunde förstå argumenten både för- och 

emot eutanasi. Ett av argumenten som informanterna framförde var att dödshjälp kunde 

främja deras autonomi. Det fanns dock delade åsikter vare sig denna autonomi var positiv 

eller problematisk; och ena sidan ansågs denna autonomi som något positivt eftersom varje 

person bör ha rättigheten att bestämma över sitt eget liv. På andra sidan lyftes argumentet 

att denna autonomi kunde vara problematisk eftersom vissa patienter hade låg tillit till sin 

egen vilja och beslutskapacitet eftersom den kunde variera i takt med sjukdomsförloppet. 

Ytterligare argument som togs fram var att eutanasi kunde öka hälso- och 

sjukvårdspersonalens makt. Det rådde även delade åsikter kring detta argument. Vissa av 

patienterna var av förmyndarmentalitet och menade att läkare kunde göra de bästa besluten 

för patienterna, även när det gällde dödshjälp. Andra patienter menade att om vårdpersonal 

fick ökad makt kunde det innebära att patienterna tappade makten över sina egna liv 

(Karlsson et al., 2011). I en annan studie av samma författare framkom patienters 

uppfattning om att lidande kunde rättfärdiga dödshjälp. Av de patienter som var för 

dödshjälp argumenterades det för att lidandet var meningslöst, att rädsla av förlust och 

multidimensionellt lidande framkom samt misstro på hjälp. De patienter som var emot 

dödshjälp argumenterade att lidandet kunde innefatta mening, de visade även stor tilltro till 

anpassning till sitt lidande men även tilltro att få hjälp (Karlsson et al., 2012). I 

Nederländerna där dödshjälp är lagligt visade en studie att 86% (n=28) av patienterna som 

önskat dödshjälp ansåg hälso- och sjukvården att vara bra eller utmärkt (Maessen et al., 

2014). 

 

 

 

Sjukdomssymtom som kan påverka patienters syn på dödshjälp 

I de inkluderade studierna framkom depression och smärta som de två vanligaste 

sjukdomssymtomen som kan påverka patienters syn på dödshjälp. Depression återfanns i 

tio av de femton vetenskapliga artiklarna (Breitbart et al., 2010; Ferrand et al., 2012; 

Freeman., et al 2016; Galushko et al., 2015; Guirimand et al., 2014; Güell., et al 2015; Lulé 

et al, 2014; Maessen et al., 2014; Ruijs., et al 2014; & Wilson et al., 2016). Smärta visade 

sig också som en stark indikator till att önska dödshjälp och framkom då åtta artiklar tog 

upp smärta som en av orsakerna till önskan om att avsluta sitt liv (Boulanger et al., 2017; 

Chekhovska et al., 2019; Ferrand et al., 2012; Freeman., et al 2016; Galushko et al., 2015; 

Güell., et al 2015; Maessen et al., 2014; & Ruijs., et al 2014). 

 

Dessa studier visar dock väldigt varierande resultat. Tre studier visade resultat på att 

ungefär hälften av patienterna som önskade avsluta sitt liv också led av depression; 43% 

(Ferrand et al., 2012), 53% (Güell., et al 2015) och 52,2% (Wilson et al., 2016). Två 

studier gav något lägre resultat på sambandet mellan önskan av dödshjälp och depression; 

26,9% (Breitbart et al., 2010) och 23,8% (Freeman., et al 2016). Två studier visade dock 

att det inte var någon signifikant skillnad på depressiva symtom mellan de som önskade 



 

 15
    

 

   

dödshjälp och de som inte önskade dödshjälp inom den palliativa vården (Lulé et al, 2014; 

Maessen et al., 2014). Mätinstrumentet Schedule of Attitudes towards Hastened Death 

(SAHD-D) kan användas vid bedömning av patientens önskan om att få avsluta sitt liv. 

Detta mätinstrument användes vid en studie där genomsnittet på depression hos de 

deltagande patienterna som önskade dödshjälp blev 7.78 poäng där 18 poäng var högsta 

möjliga, vilket tyder på att depression är relativt vanligt förekommande vid önskan om 

dödshjälp (Galushko et al., 2015). Ytterligare en studie som använt sig av SAHD-D på 

patienter som var svårt sjuka i AIDS, visade att av de som uppfyllde kraven för depression 

önskade 29,1% att dö, jämfört med de som hade mild depression där 7,8% önskade att dö 

och de som inte hade någon depression där 0,9% önskade att dö (Breitbart et al., 2010).  

 

Studier visar att smärta är procentuellt ungefär lika vanligt hos patienter som vårdas 

palliativt oavsett om de önskar dödshjälp eller inte. (Lulé et al, 2014; Maessen et al., 2014; 

Ruijs., et al 2014). Däremot bör smärtan ses som en riskfaktor associerat med önskan om 

dödshjälp (Freeman., et al 2016). Två studier visade att smärta var den absolut starkaste 

orsaken till önskan om dödshjälp. Exempel på detta var då smärta med 56% respektive 

33% var den största anledningen till att patienter önskade dödshjälp (Chekhovska et al., 

2019; Güell., et al 2015).  Även om det inte nödvändigtvis är den största orsaken till att 

patienter önskar dödshjälp är smärta fortsatt ett stort problem då smärta är det mest 

förekommande kliniska symptom hos patienter som utryckt önskan om dödshjälp (Ferrand 

et al., 2012).  

 

 

 

Personcentrerad omvårdnad och förbättrad palliativ vård som alternativ till 

dödshjälp  

I fem av de inkluderade artiklarna framkom det att en förbättrad palliativ vård eller en ännu 

mer individualiserad/personcentrerad vård kunde vara ett bra alternativ till dödshjälp. Detta 

berodde till stor del på patienters skilda uppfattningar om eutanasi och att frågan om döden 

och dödshjälp ansågs som väldigt komplex bland patienterna (Freeman., et al 2016; 

Guirimand et al., 2014; Güell., et al 2015; Karlsson et al., 2011; Lulé et al., 2014). I en 

fransk studie framkom att vårdpersonalen bör överväga en patients möjligheter till 

anpassning i sin dödliga sjukdom. Patienterna upplevde sig vara en börda i beslutsfattande 

kring sitt liv, vilket författarna till studien påpekade bör tas i beaktning vid den kliniska 

rådgivningen (Lulé et al., 2014). Ett liknande fenomen beskrevs i en spansk studie, som 

menade att emotionella och spirituella konsekvenser behöver identifieras och effektivt 

bemötas när vårdpersonal får yttrande om dödsönskan från terminalt sjuka patienter med 

cancer. Studien visade att 59% av patienterna var religiösa och 75% var spirituella och av 

att detta framkom även att icke-fysiska aspekter av lidandet kunde ligga till grund för 

patienternas dödsönskan (Güell., et al 2015). I en annan studie beskrevs även vikten av att 

vårdpersonal etablerade en fundamental förståelse över patienten som helhet. En sådan 

förståelse menades kunna framhäva patienterna och deras behov av diskussioner om livets 

slutskede men också behovet av psykosocial support (Freeman., et al 2016). Vidare 

beskrevs en god kommunikation mellan patienten och vårdpersonal av stor vikt. En fransk 

studie kom fram till att ett högt fokus bör läggas på individen, dennes lidande kontext för 

att bättre förstå faktorerna bakom förfrågan om eutanasi (Guirimand et al., 2014). Karlsson 

et al. (2011) kom fram till att vårdpersonalen behöver arbeta för att bygga upp förtroende 
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hos patienterna, skapa mening och identifiera patientens rädsla för framtiden. Samma 

författare menade även att patienter som var positivt inställda till dödshjälp ofta hade en 

hög förväntad rädsla av multi-dimensionellt lidande samt brist på förtroende att få hjälp 

och för detta föreslogs en mer personcentrerad vård men också adekvat palliativ vård 

(Karlsson et al., 2011).  

 

 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

De huvudfynd som hittades handlade främst om hur många patienter som önskade 

dödshjälp, deras attityder och uppfattningar till dödshjälp, deras sjukdomssymptom som 

kunde påverka deras syn på dödshjälp men även alternativen till dödshjälp som handlade 

om en bättre personcentrerad- och palliativ vård. I denna resultatdiskussion kommer dessa 

aspekter belysas ur olika synvinklar. 

 

Lidande visade sig ha en betydande roll i patienters attityder och uppfattningar till 

dödshjälp, det kunde ses som argument både för- och emot rättfärdigandet av dödshjälp. 

De patienter som förespråkade dödshjälp menade bland annat att vid visst lidande var 

döden att föredra över att fortsätta sitt liv. Ett av de vanligaste argumenten hos dessa 

patienter var meningslöst lidande vilket uttrycktes både på ett inre personligt plan men 

även på ett socialt plan där personen inte längre kände sig till någon nytta. Även 

multidimensionellt lidande förekom som argument för dödshjälp, vilket innebar lidande i 

form av fysiskt, psykiskt, socialt, existentiellt samt långvarigt lidande. Detta lidande 

uttrycktes i form av svaghet, trötthet, upplevelse av hjälplöshet, upplevelser av att vara en 

börda för familjen samt förlust av autonomi. I de inkluderade studierna var det cirka en 

tredjedel av patienterna som önskade dödshjälp, vilket kan ses som ett signifikant fynd. Att 

inte berättiga dessa människor möjligheten till dödshjälp kan betraktas som etiskt 

oförsvarbart eftersom det kan förlänga och förvärra deras lidande. De patienter som var 

emot dödshjälp hade uppfattningar om att livet alltid kunde innehålla någon form av 

mening, antingen på ett religiöst plan eller på ett icke-religiöst plan, oavsett om de befann 

sig i ett lidande tillstånd. Detta synsätt må gälla för dessa patienter, men det betyder inte att 

det gäller för alla. Eriksson (2015) beskriver lidandet som en subjektiv upplevelse där 

livslidande är det lidandet som är kopplat till livet individen lever och ser olika ut beroende 

på vad personen drabbas av och i vilket skede i livet det inträffar. Av den anledningen blir 

det etiskt oförsvarbart att påstå att lidande alltid innefattar mening då detta inte kan tala för 

patienter som har en hög önskan att dö.  

En faktor som troligtvis påverkade patienters attityder och uppfattningar till dödshjälp var 

vilket land studien var utförd i. Ett troligt fenomen är att länder som tillämpar dödshjälp 

har skapat att en ännu mer positiv inställning och att en viss acceptans till dödshjälp har 

normaliserats hos befolkningen. Detta kunde urskiljas i fem studier från länder där 

dödshjälp är legaliserat; önskan om att få dödshjälp återfanns hos cirka en tredjedel av de 

undersökta patienterna (Breitbart et al., 2010; Maessen et al, 2014; Pardon et al., 2012; 

Ruijs., et al 2014; Wilson et al., 2016). I länder där dödshjälp är olagligt var det dock cirka 

en tiondel av de undersökta patienterna som önskade dödshjälp (Guirimand et al., 2014; 

Güell., et al 2015). Det fanns dock ett undantag i en fransk studie där 68,9% av patienterna 
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önskade dödshjälp, men vad som var särskiljande för just denna studie gick ej att urskilja 

(Ferrand et al., 2012). Vidare framkom det att patienter kunde ha en bristande tilltro på sin 

egen beslutsförmåga. Detta medför att autonomi som argument för dödshjälp blir oerhört 

komplext för de patienter som inte upplever att de kan lita på sin egen beslutsförmåga. Att 

inte kunna lita på sin beslutsförmåga blir därmed ett ytterst starkt argument emot 

dödshjälp. I de två svenska studierna framkom autonomi som både för- och motargument 

för dödshjälp, (Karlsson et al., 2011; Karlsson et al., 2012). Dock hade hälften av 

patienterna i dessa studier ändå ett obestämt förhållningssätt till om de var för eller emot 

dödshjälp och av den anledningen anser författarna till föreliggande litteraturöversikt att 

vidare forskning behövs på den svenska befolkningens attityder och uppfattningar till 

dödshjälp, eftersom Sverige är ett av de länder som pratar mest om att stärka autonomin 

och den personcentrerade omvårdnaden. Vad tjänar autonomi till om folk inte litar på sin 

egenförmåga? Vissa patienter visade att de föredrog att ge förtroende till vårdpersonal över 

beslut som gällde vården. Och andra sidan lyftes även den raka motsatsen hos patienter 

som kunde uppleva en viss fruktan att vården skulle besitta en för stor maktposition i 

frågan om ett liv. Eftersom dödshjälp alltid är grundat på förfrågan från patienten själv kan 

på så sätt synen på makt tolkas mer som en rädsla och okunskap snarare än en risk vilket 

dock är helt begripligt, (Demedts et al. 2018). Sedan förekommer det även maktmissbruk 

inom vården vilket kan förklara den rädslan. Vissa personer kände stor rädsla och fruktan 

inför döden, medan andra välkomnade den. Av dessa anledningar nämndes ofta en 

individualiserad vård eller personcentrerad vård som ett bra alternativ för att i större 

utsträckning förstå patienters syn på livet och döden.  

I Nederländerna visade en studie att 86% av patienterna som önskade dödshjälp ansåg 

vården vara bra eller utmärkt. Om detta kan ses som ett tecken på personcentrering kan 

diskuteras vidare, men en sak som i alla fall kan konstateras och är att dessa personers vilja 

har respekterats. Det var dock ingen signifikant skillnad mot de patienter som i samma 

studie inte hade önskat dödshjälp, där 84% av de patienterna även ansåg vården vara bra 

eller utmärkt. När ett så högt antal anser vården som bra eller utmärkt talar det för att 

någonting görs rätt. Och andra sidan är detta ingen signifikant skillnad om det ställs mot 

siffror över hur nöjda patienter var i en svensk studie utförd i palliativ hemvård, där det 

visades liknande statistisk nöjdhet hos strax över 1000 patienter (Nordström & Strang, 

2018). Som det har nämnts tidigare i resultatdiskussionen skiljde sig uppfattningarna och 

attityderna till dödshjälp åt beroende på i vilket land studien var utförd i. Den kanadensiska 

studien (Wilson et al., 2016) diskuterade bland annat fördelen med en förbättrad palliativ 

vård, trots att de även tillämpar dödshjälp i Kanada. Denna studie var den enda inkluderade 

studien som lade hög vikt vid båda alternativen. Detta kan tala för att det inte behöver vara 

antingen eller, utan att flera alternativ förhoppningsvis kan ge den bästa hjälpen och vården 

för varje enskild individ. Detta synsätt föreslogs även i en studie gjord i Schweiz, där både 

palliativ-vårdsspecialister, primärvård och volontärer från en rätt-att-dö organisation 

intervjuades (Gaignard & Hurst, 2019).  

 

Det står däremot klart att läkarnas internationella organisation WMA sätter sig emot 

dödshjälp. Sjukvårdspersonal som läkare och sjuksköterskor kunde ha en negativ bild mot 

dödshjälp med argumentet att en patient som fått adekvat vård i form av symtomlindring 

inte heller skulle önska att avsluta sitt liv (Lerner et al., 2011). Det föreslogs även i flera av 

de inkluderade studierna en förbättrad palliativ vård och personcentrerad vård som 

alternativ till dödshjälp (Freeman., et al 2016; Guirimand et al., 2014; Güell., et al 2015; 

Karlsson et al., 2011; Lulé et al., 2014). I fyra av dessa studier var även dödshjälp illegalt. 
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Detta kan tala för att länder där dödshjälp är illegalt lägger större vikt vid en 

personcentrerad vård och förbättrad palliativ vård, medan länder där dödshjälp är lagligt 

diskuteras inte argument om en förbättrad palliativ vård eller personcentrering som 

motargument till dödshjälp, utan snarare som ett komplement. Och andra sidan kan det ses 

som att länderna som tillämpar dödshjälp även jobbar utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt i och med att de främjar personens autonomi. En nederländsk studie visade 

att attityden till dödshjälp har förändrats övertid och att det ses en trend av att större vikt 

läggs vid patientens autonomi som rättfärdigande av dödshjälp. I samma studie belystes 

vikten av att hitta den rätta balansen mellan läkarens professionella ansvar och patientens 

autonomi (Houwenhoven, van Thiel, van der Heide, Rietiens & van Delden, 2019). Som 

lyfts i bakgrunden i föreliggande litteraturöversikt anser en del läkare att det inte ligger i 

deras professionella ansvar att hjälpa en person att dö, då läkarnas egentliga syfte är att 

förlänga och värna om livet. Den palliativa vården kan givetvis förbättras genom större 

satsningar och mer forskning vilket kan bidra till en ökad livskvalitet ända fram i livets 

slutskede. Dock kan inte frågan om dödshjälp helt uteslutas som alternativ eftersom 

dödshjälp sker i allt större grad idag än för några år sedan (Steck, Egger, Maessen, Reisch 

& Zwahlen, 2013). Ett personcentrerat förhållningssätt innebär delvis att respektera och 

förstå patientens autonomi och livsvärld (Ekman, 2014). Då lidande är en högst subjektiv 

upplevelse i patientens egen livsvärld väcks därför frågan för de patienter som upplever ett 

outhärdligt lidande i form av livslidande, sjukdomslidande eller vårdlidande, kan dödshjälp 

vara ett alternativ att föredra. Eriksson (2015) beskriver bland annat att vårdlidande kan 

förekomma i form av ett bristande etiskt förhållningssätt från vårdpersonal och att det kan 

hindra patienten från att använda sina innersta hälsoresurser fullt ut. Författarna till denna 

litteraturöversikt anser att legalisering av dödshjälp blir därför en fråga om etiskt 

förhållningssätt - men även om det kan främja patientens egna hälsoresurser - genom 

autonomi eller att få patienten att se på döden som något positivt.  

 

Slutligen framkom det tydligt i resultatet att smärta och depression var två vanliga faktorer 

till varför patienter önskade att få dödshjälp (Chekhovska et al., 2019; Ferrand et al., 2012; 

Güell., et al 2015; Wilson et al., 2016). En minskning av dessa sjukdomssymtom visade sig 

även gå parallellt med en minskning av önskan att avsluta sitt liv. Diskussionen om dessa 

symtom kan rättfärdiga dödshjälp är förstås väldigt relevant eftersom de förkommer i så 

stor utsträckning. Samtidigt som personens egna livsvärld och autonomi bör respekteras 

uppstår förstås frågan om dessa personers självbestämmande kan beaktas i dessa tillstånd. 

Ett sätt att se på saken är att smärta och depression är följder av patientens egentliga 

patologiska sjukdom. Länder som tillämpar dödshjälp visar att det råder stora krav på 

beslutet för att patienten ska få dödshjälp. Vidare har det visats att en djup depression inte 

var en betydande anledning till varför patienter med cancer i livets slutskede bad om 

dödshjälp (Ruijs et al., 2011). Författarna till föreliggande litteraturöversikt diskuterade 

även om det engelska ordet ”pain” kan vara tvetydigt, och det av vissa patienter tolkas som 

detsamma som lidande. Smärta är givetvis en form av lidande, men att lidandet behöver 

inte alltid innebära smärta (Eriksson, 2015). Författarna till denna litteraturstudie anser att 

önskan att dö troligtvis aldrig helt kommer elimineras då livslidande i dess olika 

dimensioner med meningslöshetens sociala och existentiella aspekter i centrum kan infinna 

sig hos en patient oavsett hur bra vården må vara. I dessa situationer skulle vården kunna 

minska lidande om patienternas önskan tas på allvar och möjligheten till dödshjälp blir 

verklighet. 
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Samhällsrelevans och hållbar utveckling  

Då det allra mesta i samhället är under ständig utveckling är det av hög relevans att även 

sjukvården med hjälp av ny teknik och forskning också utvecklas (Anåker & Elf, 2014). En 

förbättrad palliativ vård är då en viktig del av sjukvårdens utveckling. Idag lever 

människan längre än någonsin tidigare vilket leder till att mängden äldre blir allt större 

vilket i sin tur leder till fler människor vårdas palliativt. Palliativ vård innefattar flera olika 

delar som var och en behöver mer eller mindre förbättras och utvecklas. Denna studie har 

fokuserat på dilemmat kring de delade åsikter om dödshjälp som existerar i Sverige där 

människor influerats av andra länder där dödshjälp är lagligt. Att utveckla kunskapen inom 

området är då en viktig hörnsten i palliativa vårdens hållbara utveckling, vilket i sin tur blir 

av relevans för samhället.  

 

 

Metoddiskussion  

Författarna till denna studie valde metoden litteraturöversikt. En litteraturöversikt har som 

syfte att kartlägga ett specifikt område genom att sammanställa redan gjord forskning i 

form av vetenskapliga artiklar (Kristensson, 2014). Att välja litteraturöversikt som metod 

ansågs vara den mest effektiva metoden för att belysa ämnet. För att öka studiens 

trovärdighet, validitet och reliabilitet samt skapa ett bredare innehåll inkluderades studier 

både i form av kvantitativa och kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2016). Även 

på grund av ämnets komplexitet ansåg författarna att det var väldigt relevant att inkluderna 

både kvantitativa och kvalitativa data. För att bredda sökningarna av artiklar användes 

båda databaserna PubMed och CINAHL. Då sökningarna först gjordes i PubMed och 

sedan i CINAHL resulterade det i att många dubbletter hittades då databaserna har relativt 

lika innehåll. Vid sökningarna ansågs de använda sökorden, tillsammans med 

avgränsningar, som effektiva då de resulterade i artiklar som var relevanta för syftet. Av de 

15 artiklar som inkluderades var sju kvalitativa artiklar vilket gjorde att patienternas 

subjektiva reflektioner framkom och berikade resultatet på ett sätt som författarna anser 

inte hade kunnat beskrivas lika väl med enbart kvantitativa studier. Att denna 

litteraturöversikt innehöll ungefär lika många kvalitativa som kvantitativa artiklar gjorde 

även att studien behöll en form av balans och gav studien större tillförlitlighet. I de 

inkluderade artiklarna som användes till studien resulterade i åsikter av närmare 10 000 

patienter som vårdades palliativt från olika delar av världen. Författarna bedömer det som 

att mängden deltagare samt spridningen på forskningen var två faktorer som bidrog till 

studiens validitet och reliabilitet. Varje åsikt var givetvis inte möjlig att få med i studien, 

men resultatet lyckades framhäva en form av övergripande förståelse kring vad de flesta 

patienter hade för attityder och uppfattningar om dödshjälp.  

Utav de 15 inkluderade artiklarna var sex studier utförda i länder där dödshjälp är lagligt 

och resterande nio var utförda i länder där dödshjälp inte var lagligt. Författarna ansåg att 

fördelningen mellan länderna där studierna var utförda i också bidrog till att skapa ett 

övergripande resultat. Av de inkluderande artiklarna var två artiklar från Sverige. 

Författarna hade önskat att finna fler än enbart två artiklar från Sverige då det fanns ett 

stort intresse att studera attityder och uppfattningar om dödshjälp i landet där författarna 
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själva är verksamma. Dessutom skulle mer forskning om ämnet inom landet öka 

generaliserbarheten och där med styrka evidensen ytterligare. Generaliserbarheten inom 

just attityder och uppfattningar till dödshjälp i Sverige kan vid nuläget tolkas som relativt 

lågt.  

Artiklarna som inkluderades var aldrig äldre än tio år gamla då målsättningen för studien 

var att lyfta fram aktuell forskning och då öka tillförlitligheten. Alla artiklar 

kvalitetsgranskades av författarna till studien och resulterade i att litteraturöversikten 

inkluderade 13 artiklar av hög kvalitet och två av medel kvalitet, vilket i sin tur resulterar i 

ytterligare tillförlitlighet till litteraturöversikten. Vid dataanalysen användes Kristenssons 

(2014) integrerade analys vilket gav en tydlig stringens till resultatet där de fynd som 

gjordes i artiklarna kunde delas in i olika kategorier. Då artiklarna delades in i olika 

kategorierna gjordes nya fynd vilket ledde till att vissa kategorier var för innehållsfattiga 

och då togs bort medan nya kategorier skapades och sedan resulterade i tre betydande 

kategorier till litteraturöversiktens resultat. Författarna till litteraturöversikten ansåg att 

trovärdigheten till denna litteraturöversikt ökade av att författarna höll sig till de 

forskningsetiska överväganden genom att aldrig tolka eller överdriva resultaten i artiklarna 

åt något håll som passade syftet bättre.  

Under litteraturöversiktens utveckling har författarna haft grupphandledning tillsammans 

med en handledare och sex ytterligare uppsatsskrivande studenter. Under handledningarna 

har studenterna granskat varandras litteraturöversikter för att ge konstruktiv kritik. Detta 

anses av författarna till denna litteraturöversikt som väldigt lyckat arbetssätt. 

Handledningarna gav struktur i skrivandet genom att det blev tydligt vart fokus behövdes 

riktas för varje vecka. Handledningarna ledde även till att författarna till denna 

litteraturstudie granskade andra uppsatser vilket gav inspiration och idéer till denna 

litteraturöversikt.  

 

 

Slutsats 

Författarna till denna litteraturöversikt anser att syftet har besvarats med ett lyckat resultat 

då de allra flesta patienter i de inkluderade artiklarna utgav någon form av attityd eller 

uppfattning till dödshjälp. Det framkom att cirka en tredjedel av de patienter som deltog i 

studierna hade någon form av önskan till dödshjälp. Önskan skiljde sig dock beroende på 

ifrån vilka länder studierna var utförda i där det gick att dra en parallell mellan om 

dödshjälp var lagligt eller inte. Författarna till litteraturöversikten kunde även urskilja vissa 

signifikanta sjukdomssymtom, som smärta och depression, som ökade prevalensen om 

önskan till dödshjälp. Författarna kunde även urskilja att lidande var ett starkt argument för 

dödshjälp, där det fanns delade meningar men att de allra flesta uppfattade det som att 

lidande bör kunna rättfärdiga dödshjälp. Det framkom även att en förbättrad palliativ vård 

tillsammans med ökad personcentrerad vård är att föredra före dödshjälp men att i vissa 

fall räcker inte det då livslidande kan nå dimensioner där sjukvården står maktlös. 

 

Fortsatta studier 

Resultatet från denna studie visar att det råder delade attityder och uppfattningar till 

dödshjälp hos patienter som vårdas palliativt, men att ämnet ändå diskuteras i större grad i 
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takt med att dödshjälp håller på att legaliseras i fler länder och delstater världen över. 

Eftersom det råder etiska dilemman kring ämnet samt delade åsikter anser författarna till 

föreliggande studie att det är av hög vikt att både vårdpersonal och patienter diskuterar, 

reflekterar och forskar kring ämnet. Hälften av deltagarna i den svenska studien ställde sig 

tveksamma till legalisering av dödshjälp, vilket tyder på att det fortfarande råder viss 

osäkerhet kring ämnet. Som nämns i metoddiskussionen kan vidare forskning från Sverige 

stärka generaliserbarheten. Då frågan ständigt är aktuell ser författarna det som högaktuellt 

att forskningen fortlöper.  

 

Klinisk tillämpbarhet  

Eftersom sjuksköterskor kan vara de första att få förfrågan om dödshjälp från patienter i 

livets slutskede är det av stor vikt att kunna hantera dessa frågor och tankar på ett 

professionellt sätt. Då studier har visat att patienter har väldigt skilda uppfattningar och 

attityder till dödshjälp är det av stor vikt att ha patienters subjektiva syn och livsvärld i 

åtanke samt kunna tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt. Eftersom dödshjälp ännu 

inte är lagligt i Sverige men väldigt omdebatterat kan förfrågningar om dödshjälp komma 

att ske i större utsträckning och då är det av största vikt att sjuksköterskan är insatt, besitter 

kunskap och har reflekterat kring ämnet. 
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        BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 



 

II 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Boulanger, A., Théo 

Chabal, T., Ficxhaux 

M.,  Destandau, M.,  

, La Piana, J.M.,  

Auquier P.,  

Baumstarck, K. & 

Salas, S.  

2017, Frankrike.  

Opinions about the 

new law on end-of-

life issues in a 

sample of french 

patients receiving 

palliative care  

 

Syftet var att 

undersöka åsikter 

om den nya lagen 

om vård i livets 

slutskede i en grupp 

franska patienter 

som vårdas 

palliativt  

 

 

Design: Frågeformulär  

Urval: 40 patienter med cancer som 

vårdas palliativt från två 

palliativvårdsenheter.   

Datainsamling: Data samlades från 

personintervjuer.  

Analys: Beskrivs som följande 

“Qualitative analyses based on 

content analysis of faceto-face 

interviews that bring pertinent and 

essential complementary findings.” 

40 

(-) 

Av 40 patienter var det 52,5% (21/40) som rapporterade 

opposition mot legalisering av eutanasi till patienter som 

vårdas palliativt  

 

K 

II 

 

 

Breitbart, W., 

Rosenfeld, B., 

Gibson, C., Kramer, 

M., Li, Y., 

Tomarken, A., 

Schuster, M. 2010, 

USA. 

Impact of treatment 

for depression on 

desire for hastened 

death in patients 

with advanced 

AIDS 

Syftet var att 

undersöka hur 

behandling mot 

depression 

påverkade önskan 

om påskyndad död 

hos patienter med 

avancerad AIDS. 

Design: Kliniskt kontrollerad studie 

Urval: Patienter (372 st) med 

avancerad AIDS. 

Datainsamling: Intervjuer med 

självrapporterings-instrument som 

intervjuarna läste upp 

Analys: Beskrivande analyser (chi-

square tests of association and 

ANOVA) samt HLM-modellen. 

209 

(163) 

Önskan om en påskyndad död var högre hos patienter med 

depression än de utan. Det var 64 patienter som bedömdes 

deprimerade, 29,1% av de hade hög önskan om en påskyndad 

död. Av de 59 personer som bedömdes vara milt deprimerade 

var det 7,8% som önskade en påskyndad död. 

CCT 

I 

Chekhovska, I, V., 

Balynska, O, M., 

Blahuta, R, I., 

Sereda, V, V., & 

Mosondz, S, O. 

2019, Ukraina. 

Euthanasia or 

palliative care: 

Legal principles of 

the implementation 

in the context of the 

realization of human 

rights of life. 

Syftet var att 

analysera och 

systematisera 

problemen som 

föreligger till 

legaliseringen av 

dödshjälp.  

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Patienter som vårdas palliativt.  

Datainsamling: Intervjuer.  

Analys: Komparativ analys 

36 Faktorer som låg till grund för patienters positiva attityd till 

dödshjälp var: Otolorerbar situation (70%), rädsla för 

framtida lidande (50%), förlust av värdighet (57%), beroende 

av andra personer (33%) samt sjunkande livsglädje (33%). 

K 

II 

BILAGA B  

 



 

III 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 

 

 

Ferrand, E., Dreyfus, 

J-F., Chastrusse, M., 

Ellien, F., Lemaire, 

F., & Fischler, M. 

2012 Frankrike. 

 

 

Evolution of 

requests to hasten 

death among 

patients managed 

by palliative care 

teams in France: A 

multicenter cross-

sectional survey. 

Syftet var att 

undersöka önskan om 

att påskynda döden 

samt samla data ur 

medicinskt-, 

psykologiskt- och 

socialt kontext. 

Design: Tvärsnittsstudie.  

Urval: Palliativa vårdorganisationer. 

Datainsamling: Frågeformulär 

Analys: Kruskal-Wallis och Fisher´s 

exact test 

789 Antalet patienter som gjorde förfrågan om påskyndad död var 

476 st. Hos dessa patienter var cancer den vanligaste patologin 

(72%), varav 68% befann sig i terminalt stadie. Det var 31% 

som bedömdes ha tillstånd av ångest eller depression. Vidare 

fanns svårigheter att äta, att röra sig samt eliminering.  

R 

I 

Freeman, S., Smith, 

T, F., Neufeld, E., 

Fisher, K., & 

Ebihara, S. 2016, 

Kanada. 

The wish to die 

among palliative 

home care clients 

in Ontario, 

Canada: A cross-

sectional study 

Syftet var att 

utvärdera socio-

demografiska, 

kliniska och 

psykosociala faktorer 

hos palliativa 

patienter som uttryckt 

önskan om dödshjälp. 

Design: Tvärsnittsstudie  

Urval: Patienter som vårdas palliativt 

i hemmet 

Datainsamling: Data samlades från 

journalföring  

Analys: Chi-square test och sub-

analys 

 

4840 Av alla patienter var det 6,7% (308 st) som uttryckte en 

”önskan om att dö nu”. Bland dessa patienter var det 23,8% 

(64 st) som uppvisade depressiva symtom. Patienter över 85 

års ålder var tre gånger så benägna att uttrycka önskan att dö.  

K 

I 

Galushko, M., 

Strupp, J., Walisko-

Waniek, J., Hahn, 

M., Löffert, S., 

Ernstmann, N., Pfaff, 

H., Radbruch, L., 

Nauck, F., Ostgathe, 

C & Voltz, R.  

2015, Tyskland. 

 

 

Validation of the 

German version of 

the Schedule of 

Attitudes Toward 

Hastened Death 

(SAHD–D) with 

patients in 

palliative care 

Syftet var att validera 

en tysk version av 

mätinstrumentet 

”Scheduled Attitudes 

Toward -Hastened 

Death”, (SAHD-D).  

 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Patienter inom specialiserad 

palliativvård 

Datainsamling: Screening följt av 

intervjuer med kombination av 

standardiserade svar och 

fältanteckningar 

Analys: Både uni- och bivariata 

analysmetoder. Cronbach´s alpha 

användes för mått av reliabiliteten 

hos mätinstrumenten.   

92 

(777) 
De totala SAHD-D poängen var från 0–18. Av de 92 patienter 

som undersöktes låg medianvärdet på 5 och en 

standardavvikelse på 3.7. Det var 19 patienter (20,7%) som 

uttryckte hög önskan om påskyndad död. 

K 

I 



 

IV 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

Guirimand, F., 

Dubois, E., Laporte, 

L., Richard, J-F., & 

Leboul, D. 2014, 

Frankrike. 

 

 

Death wishes and 

explicit requests 

for euthanasia in a 

palliative care 

hospital: an 

analysis of 

patients’ files 

Genom undersökning 

av patienter inom 

palliativvårdens 

attityder till dödshjälp 

bidra till debatten om 

legalisering av 

dödshjälp i landet. 

Design: Retrospektiv studie. 

Urval: Patienter i palliativa 

vårdavdelningar på sjukhus i Paris. 

Datainsamling: Journalföring  

Analys: Användning av mjukvarorna 

Osiris och Object Web Intelligence. 

2157 Antalet patienter som önskade att dö var 195 (9%) samt 61 av 

dessa gjorde en förfrågan om eutanasi. Av de som uttryckte en 

önskan att dö var majoriteten kvinnor.  

R 

I 

Güell, E., Ramos, A., 

Zertuche, T & 

Pascual, A.  

2014, Spanien. 

Verbalized desire 

for euthanasia in 

advanced cancer 

patients receiving 

palliative care. 

 

Syftet var att 

undersöka 

prevalensen av 

önskan att dö hos 

patienter med cancer 

i terminalt steg som 

vårdas palliativt. 

Även en jämförelse 

mellan de som 

önskade att dö och de 

som gjorde en 

förfrågan om 

eutanasi. 

Design: Tvärsnittsstudie  

Urval: Patienter som vårdas palliativt 

för terminal cancer.  

Datainsamling: Intervjuer.  

Analys:  Fisher´s exact test och 

Mann-Whitney U test 

701 Antalet patienter som uttryckt önskan om att dö var 69 

stycken (9,8%), medan 18 patienter uttryckte en önskan om 

eutanasi (2,5%).  

 

R 

I 

Karlsson, M., 

Milberg, A & Strang 

P.  

2011, Sverige. 

 

 

Dying cancer 

patients´ own 

opinions on 

euthanasia: an 

expression of 

autonomy? A 

qualitative study. 

Att lyfta fram 

förstahands-

perspektivet hos 

patienter som 

drabbats av cancer 

och utvärdera 

åsikterna kring 

eutanasi. 

 

 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: 66 patienter med cancer i en 

palliativ fas. 

Datainsamling: Intervjuer  

Analys: Transkribering av intervjuer 

med hjälp av NVivo 8. 

 

 

 

66 

(-) 
Majoriteterna av patienterna kunde inte bestämma vare sig de 

var för eller emot eutanasi eftersom det ansågs vara 

komplicerat ämne. Argument som lyftes fram för legalisering 

av eutanasi var att öka patienternas autonomi, däremot var 

argumenten emot att det skulle kunna minska autonomin 

eftersom vårdpersonal då skulle ha mer makt. Patienterna 

kunde uppleva ett beroende av andra och uttryckte varierande 

nivåer av förtroende för hälso- och sjukvården.  

 

 

. 

K 

I 



 

V 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 

Karlsson, M., 

Milberg, A & Strang 

P. 

2012, Sverige. 

Suffering and 

euthanasia: a 

qualitative study 

of dying cancer 

patients’ 

perspectives. 

Syftet var att belysa 

döende 

cancerpatienters egna 

uppfattningar och 

upplevelser om 

eutanasi och lidande 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Totalt 66 patienter med cancer  

Datainsamling: Djupintervjuer med 

patienter   

Analys: Induktiv kvalitativ analys 

från inspelningar på kassettband med 

NVivo 8.0 som analysmetod. 

66 

(-) 

De patienter som var för eutanasi hade åsikter och perspektiv 

som följande: (1) Lidande är meningslöst, (2) förväntad rädsla 

och ett multidimensionellt lidande samt (3) en tvekan över 

möjlighet att få hjälp att lindra lidande.  

Patienter som var emot eutanasi var det på grund av: (1) sin 

livsåskåskådning, att trots lidande kunde livet fortfarande ha 

mening, (2) en tro på kroppslig eller psykologisk anpassning 

för att minska lidande. Ett fenomen som informanter själva 

upplevt samt (3) genom att lägga tillit i hjälp och support från 

hälso-och sjukvården för att lindra lidandet 

K 

I 

Lulé, D., 

Nonnenmacher, S., 

Sorg, S., Heimrath, 

J., Hautzinger, M., 

Meyer, T., Kübler, 

A., Birbaumer, N & 

Ludolph, A.C.  

2014, Tyskland 

Live and let die: 

existential 

decision processes 

in a fatal disease 

Syftet var att 

undersöka patienter 

med Amyotrofisk 

lateral skleros (ALS) 

och deras val och 

determinanter till 

förkortning eller 

förlängning av sina 

liv. 

Design: Prospektiv longitudinell 

studie  

Urval: Patienter (93 st) med ALS. 

Datainsamling: Frågeformulär och 

intervjuer vid tre tillfällen under ett 

år.  

Analys: Multivarierad logistisk 

regression av patienternas svar samt 

”Statistical Package for the Social 

Sciences 16.0” för den statistiska 

analysen. 

93 

(-) 
Hälften av patienterna var positiva till livsförlängande 

behandling och cirka hälften ville inte ta ställning. Mer än två 

tredjedelar (63 st) av patienterna hade en positiv inställning att 

tillåta eutanasi. 

K 

I 

Maessen, M., 

Veldink, J, H., 

Onwuteaka-

Philipsen, B, D., 

Hendricks, H, T., 

Schelhaas, H, J., 

Grupstra, H, F., Van 

Der Wal, G., & Van 

Den Berg, L, H. 

2014, 

Nederländerna. 

 

Euthanasia and 

physician-assisted 

suicide in 

amyotrophic 

lateral sclerosis: a 

prospective study 

 

Syftet var att 

undersöka om 

livskvalitet, 

depression, sjukdom 

hos patienter med 

ALS är relaterat till 

förfrågan om eutanasi 

och PAS.  

 

Design: Prospektiv studie  

Urval: Patienter diagnostiserade ALS 

Datainsamling: Frågeformulär  

Analys: Chi-square test, Fisher´s 

exact test och Mann-Whitney U test 
 

102 

 
Karakteristiska drag hos de patienter som önskade PAS. 22% 

av deltagarna dog av PAS. Studien kunde inte urskilja någon 

skillnad mellan livskvalitet eller depression hos de som 

önskade PAS.    

 

K 
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Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke – kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

Pardon, K., 

Deshepper, R., 

Stichele, R, V., 

Bernheim, J, L., 

Mortier, F., Schallier, 

D., Germonpré, P., 

Galdermans, D., 

Kerckhoven, W, V., 

& Deliens, L.  

2012 Belgien. 

Expressed wishes 

and incidence of 

euthanasia in 

advanced lung 

cancer patients. 

Undersöka 

prevalensen av 

önskan om eutanasi 

hos patienter med 

lungcancer. 

Design: Prospektiv longitudinell 

studie.  

Urval: Patienter med lungcancer som 

gick bort 18 månader efter diagnos 

Datainsamling: Frågeformulär från 

läkare 

Analys: Mann-Whitney U och 

Fisher´s exact test.   

 

115 

(-10) 

Av patienterna var det 23 stycken (20%) som uttryckte en 

önskan om eutanasi och hälften av dessa hade beviljats 

dödshjälp. Av de patienter som hade uttryckt en önskan om 

dödshjälp, men inte gjort ett flertal förfrågningar, hade inte fått 

eutanasi.  

RCT 

I 

Ruijs, C.D., van der 

Wal1, G., Ad JFM 

Kerkhof, A. J., & 

Onwuteaka-

Philipsen, BD. 

2014, Nederländerna.  

Unbearable 

suffering and 

requests for 

euthanasia 

prospectively 

studied in end-of-

life cancer patients 

in primary care 

Syftet var att 

undersöka lidandet 

samt psykologiska 

aspekter hos patienter 

med cancer som 

tillfrågar om eutanasi 

i livets slutskede 

Design: Prospektiv Studie  

Urval: Patienter med cancer som 

förväntades dö inom sex månader 

Datainsamling: Intervjuer enligt SOS-

V 

Analys: SOS-V-instrument, ett 

strukturerat kvantitativt instrument 

som mäter lidande 

64 

(-84) 
Av de 64 patienter som var med i studien var det 27% som 

frågade specifikt om PAS.  PAS utfördes sedan på 8% av 

patienterna. Outhärdliga symtom återfanns i 94% av 

patienterna med förfrågan om PAS. Det fanns inga skillnader i 

prevalensen av outhärdligt lidande mellan fysisk, psykisk, 

social och existentiella symtom, mellan patienter som 

tillfrågade och inte tillfrågade om PAS. 

K 

I 

Wilson, K, G., 

Dalgleish, T, L., 

Chochinov, H, M., 

Chary, S., Gagnon, 

P, R., Macmillan, K., 

De Luca, M., 

O´Shea, F., Kuhl, D., 

& Fainsinger, R, L. 

2016, Kanada. 

Mental disorders 

and the desire for 

death in patients 

receiving 

palliative care for 

cancer. 

Syftet var att 

undersöka önskan att 

dö hos patienter med 

cancer som vårdas 

palliativt samt 

paralleller mellan 

önskan att dö och 

depression och 

ångest. 

 

 

 

 

 

Design: Tvärsnittsstudie  

Urval: Patienter med cancer. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: SPSS statistiska mjukvara. 

377 De flesta patienterna (69,5%) hade ingen dödsönskan. Det var 

46 stycken (12,2%) som rapporterade en hög önskan att dö. De 

som hade en psykiatrisk diagnos rapporterade i större grad en 

dödsönskan. De som inte hade en psykiatrisk diagnos 

rapporterade dock fysiska- och sociala besvär.  

R 
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