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Sammanfattning 
 

Bakgrund. Ordet eutanasi betyder dödshjälp och detta ämne väcker stor debatt världen 

över. Holland, Belgien, Luxemburg och delstaten Oregon i USA har legaliserat 

eutanasi. Riktlinjer som beskriver sjuksköterskors roll i eutanasiprocessen har 

utformats, dock syns stora skillnader länderna emellan. Syfte. Att belysa 

sjuksköterskors upplevelse av delaktigheten i eutanasiprocessen, samt hur omvårdnaden 

av patienten såg ut under denna process. Metod. En allmän litteraturstudie utfördes med 

induktiv innehållsanalys. Resultat. Studien belyser flera aspekter av sjuksköterskors 

upplevelser kring omvårdnaden av patienter under eutanasiprocessen. Kategorierna 

visar sjuksköterskors reaktioner på eutanasiförfrågan, vikten av ett gott samtal mellan 

patient och sjuksköterska, hur sjuksköterskor vårdar patienten under processen som 

leder fram till eutanasi samt hur hon finns som stöd för patienten och agerar patientens 

”advokat”. Det framkom att sjuksköterskor åsidosätter sina egna åsikter om eutanasi 

och ställer upp för patienten samt hur de finner stöd i kollegor för att klara av den 

psykiskt påfrestande uppgift som eutanasiprocessen innebär. Slutsats. I flera studier 

anser sjuksköterskor det svårt att ge patienten bästa omvårdnad då riktlinjer som 

beskriver deras arbetsuppgifter under eutanasiprocessen är bristfälliga. 

 
Nyckelord: Eutanasi, riktlinjer, omvårdnadsdomäner, sjuksköterskor och 
upplevelse. 
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Abstract 
 

Background. Euthanasia can be translated into the meaning of helping a person to end 

his/her life. Holland, Belgium, Luxembourg and the State of Oregon (USA) have 

legalized euthanasia. Guidelines describing the nurses’ role in the process of euthanasia 

exists, though great differences can be seen between countries. Aim. To illuminate the 

nurses’ perception on their involvement in the euthanasiaprocess and what the care 

during this process looked like. Method. A general review of qualitative literature was 

conducted with analysis of the articles. Result. This study showed the nurses’ first 

reaction to the euthanasia request, the importance of in-depth conversations between the 

patient and the nurse, the nurses’ care for the patient during the process, how they stood 

by their patients’ side at all times and sometimes acted the role of the patients’ lawyer. 

This study raised issues about how nurses’ sometimes sat their negative thoughts about 

euthanasia aside to care for the patient and how they found support and comfort in their 

colleagues. Conclusion. Many nurses feel they cannot give the patient proper care due 

to failing guidelines describing their tasks during the euthanasia process.  
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BAKGRUND 
Eutanasi är ett grekiskt uttryck sammansatt av orden eu- och tha´natos, begrepp vars 

ursprungsbetydelse är en lugn död som inte föregås av smärta, ångest eller annan plåga. 

Ordet definieras som aktiv dödshjälp eller barmhärtighetsdödande 

(Nationalencyklopedin, 2010). Aktiv dödshjälp/eutanasi betyder att livet för en obotligt 

sjuk person på dennes egen begäran förkortas (Nationalencyklopedin, 2010). Passiv 

dödshjälp innebär att viss medicinsk behandling hos en obotligt svårt sjuk person 

antingen avbryts eller inte påbörjas. Att avbryta eller aldrig påbörja behandling innebär 

oftast att den obotligt sjukes liv förkortas (Nationalencyklopedin, 2010). I denna 

uppsats är det den aktiva dödshjälpen även kallad eutanasi som beskrivs.  

 

Globalt väcker ämnet eutanasi stor debatt om rätt och fel samt etik och moral (Verpoort, 

Gastmans, De Bal & Dierckx de Casterlé,  2004). Debatten kring eutanasi är ständigt 

aktuell. Teologer och filosofer har under flera hundra år fört denna debatt men under det 

senaste århundradet har frågan om eventuell legalisering blivit mer påtaglig världen 

över (Forsbeck, 2000). I Sverige är dödshjälp inte lagligt då Socialstyrelsen (1992:2) 

har utformat riktlinjer kring dödshjälp där en grundläggande regel är att åtgärder vars 

enda syfte är att orsaka en patients död, aldrig är tillåtna. Socialstyrelsen menar dock att 

alla människor har rätt att bestämma över sitt eget liv, få bästa möjliga vård samt dö 

under värdiga former. Enligt Socialstyrelsen ska patienter i Sverige ha stort inflytande 

när det gäller den personliga omvårdnaden men när det kommer till beslut kring den 

egna döden är rätten till självbestämmande inte längre självklar (Socialstyrelsen, 

1992:2).  

 

Den medicinska utvecklingen leder till komplicerade etiska frågeställningar såsom 

frågan om vad ett värdigt liv innebär. Med hjälp av medicin och avancerad teknik ger 

sjukvården människor möjlighet till längre liv. Den moderna medicinen innebär dock att 

många människor tvingas leva ett, för dem, onaturligt långt liv. Deras tillvaro saknar 

många gånger livskvalitet. Ett långt liv innebär inte nödvändigtvis ett lyckligt och 

meningsfullt liv (Statens Medicinsketiska Råd, 2008).  

 



 

Omvårdnadsteoretikern Suzie Kims fyra omvårdnadsdomäner kan integreras i 

eutanasiprocessen på så vis att de innefattar patienten, omvårdnaden, omgivningen och 

vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten. I denna uppsats läggs störst vikt vid 

omvårdnads- och patient/sjuksköterskedomänerna eftersom dessa domäner tydligt lyser 

igenom i eutanasiprocessens olika skeden. Omvårdnadsdomänen innefattar sjuk-

sköterskors professionella sätt att omsätta sina teoretiska kunskaper om omvårdnad i 

praktiken. Patient/sjuksköterskedomänen belyser vikten av en god vårdrelation mellan 

patient och sjuksköterska för ömsesidig trygghet genom eutanasiprocessen (Kim, 2000).  

 

De länder i Europa som legaliserat eutanasi är Holland, Belgien och Luxemburg. 

Utanför Europas gränser är det endast delstaten Oregon i USA som lagstiftat för 

eutanasi.  

 

Riktlinjer som mer eller mindre beskrev sjuksköterskors roll i eutanasiprocessen fanns i 

de ovan nämnda länderna (Tepehan, Özkara & Fatih Yavuz, 2009). I de Holländska 

riktlinjerna var det tydliggjort hur sjuksköterskor borde bemöta förfrågan om eutanasi.  

I övriga länder var riktlinjerna dock oklara (De Beer, Gastmans & Dierckx de Casterlé, 

2003; Van Bruchem-Van der Scheur, Van der Arend, Van Wijmen, Huijer Abu-Saad & 

Ter Meulen, 2008).  

 

En belgisk studie visade att det inte var ovanligt att obotligt sjuka patienter uttryckte 

önskan om att dö och få hjälp med detta. Vanligtvis var det sjuksköterskor som mottog 

den första förfrågan och den nära vårdrelation de hade till patienten gav dem ofta 

möjlighet att diskutera vad eutanasiönskan bottnade i (De Beer et al. 2003).  

Det kunde visa sig vara närstående som inte längre orkade med situationen och därför 

uppmanade patienten att begära eutanasi (Asch, 1996). Ibland berodde det på att 

patienten kände sig ensam och övergiven eller som en börda för närstående och 

vårdpersonal. Ångest och svår psykisk eller fysisk smärta kunde även ligga bakom 

eutanasiförfrågan (Dükler & Landgren, 1998).  
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SYFTE 
Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelse av delaktigheten i eutanasiprocessen 

samt hur omvårdnaden av patienten såg ut under denna process.  

METOD 
En allmän litteraturstudie baserad på kvalitativ forskning genomfördes med inriktning 

på att belysa sjuksköterskors upplevelse av delaktigheten i eutanasiprocessen samt hur 

omvårdnaden under denna process såg ut. Sökningar efter artiklar vilka svarade mot 

syftet utfördes i databaserna PubMed, Cinahl, The Cochrane Library och Google 

scholar. Manuella sökningar gjordes med hjälp av de funna studiernas referenslistor.  

 

Inklusionskriterier: Patienter från 18 år och uppåt. Både sökningar med och utan 

årtalsbegränsning genomfördes. Artiklar skrivna på engelska söktes, och de skulle vara 

peer reviewed vilket betyder att artiklarna är granskade och bedömda utifrån de kriterier 

som krävs för att bli publicerade i en vetenskaplig tidsskrift (Friberg, 2006). Studierna 

som användes i resultatet skulle vara granskade av etisk kommitté, vilket innebar att det 

kontrollerats att studierna utförts etiskt korrekt (Forsman, 1997). Abstrakt skulle vara 

tillgängligt i artiklarna som hittades och deras referenser synliga. Sökningar på hela 

meningar gjordes i Google Scholar.  

 

Sökord: Nursing, nurse, caring, care, euthanasia, nurses role och “nurses care of the 

patient during the euthanasiaprocess”. 

 

Sökningarna kombinerades med Booleska sökord, and, or och not för ytterligare 

avgränsning. Trunkering användes på en del av sökningarna för att innefatta alla 

böjningsformer av sökorden (Friberg, 2006).  
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Artikelsökningarna gav sju kvalitativa artiklar som användes till resultatet.  

Insamlad data analyserades induktivt genom att artiklarna lästes upprepade gånger för 

att finna meningsbärande enheter som svarade till syftet. Induktiv analys innebär att 

ingen färdig hypotes ska bevisas, utan att ”upptäckandets väg vandras”.  

De funna enheterna sammanställdes i sex kategorier. Dessa kategorier redovisas i 

resultatet (Granskär & Höglund-Nielsen (red.), 2008).  

 

Funna artiklar granskades utifrån Willman och Stoltz (2002) granskningsmodell för 

kvalitativa studier. I denna modell ska artiklarna uppfylla olika kriterier för att erhålla 

låg, medel eller hög kvalitet. Fjorton ja, nej eller vet ej frågor skulle besvaras för att 

avgöra vilken kvalitet artikeln hade. För att få en tydlig översikt av artiklarna samlades 

de i en artikelöversikt (se bilaga 2). 

 

Refereringsteknik enligt Harvard (Backman, 1998) 

Studiens betydelse 
Studien kan ha stor betydelse då den belyser sjuksköterskors upplevelse av 

delaktigheten kring eutanasiprocessen samt omvårdnaden av patienten. Förhoppningen 

är att genom denna uppsats påvisa hur viktigt det är att underlätta sjuksköterskors arbete 

under eutanasiprocessen genom att utforma tydliga riktlinjer på vilka arbetsuppgifter 

som är sjuksköterskans. Detta för att garantera patienten en god omvårdnad, samtidigt 

som sjuksköterskorna känner trygghet i sin yrkesroll. 

RESULTAT 
Analysen av artiklarna resulterade i sex kategorier:  

• Sjuksköterskors känslomässiga reaktion på frågan om eutanasi  

• Samtalet mellan patienten och sjuksköterskan  

• Sjuksköterskors omvårdnad av patienten före och under eutanasi  

• Sjuksköterskors copingstrategi - för god omvårdnad 

• Sjuksköterskors roll i beslutfattningsprocessen - patientens advokat 

• Ambivalens i sjuksköterskerollen i samband med eutanasi 

   8



 

Sjuksköterskors känslomässiga reaktion på frågan om eutanasi  
Sjuksköterskor upplevde ofta blandade känslor när patienten för första gången uttryckte 

önskan om eutanasi. Ibland kände de sig överrumplade och ställda mot väggen, några 

gånger frågade sig sjuksköterskorna om de inte givit patienten tillräckligt god 

omvårdnad eftersom patienten önskade att dö. Känslor av att vara misslyckad i 

professionen var vanliga (De Bal, Dierckx de Casterlé, De Beer & Gastmans, 2006).  

Dock menade sjuksköterskorna som kände eutanasiförfrågan som ett misslyckande, att 

de efter att ha begrundat patientens förfrågan kunde förstå och respektera den. Många 

sjuksköterskor kände sig hedrade att patienten gav dem frågan eftersom de då upplevde 

att patienten kände stort förtroende för dem (De Beer, Gastmans & Dierckx de Casterlé, 

2003).  

Samtalet mellan patienten och sjuksköterskan  
Efter att ha blivit anförtrodda eutanasifrågan kände sjuksköterskorna ett speciellt band 

till patienten och fann trygghet i att diskutera eutanasi. Djupa samtal kunde då äga rum, 

vilket var av stor vikt för sjuksköterskorna. De hade möjlighet att genom samtalet få 

veta varför eutanasi kändes aktuellt för patienten (De Beer et al. 2003; Van Bruchem-

Van de Scheur och Van der Arend (1998). Enligt De Bal et al. (2006) kunde patientens 

eutanasifråga i en del fall röra sig om ett rop på hjälp. Patienten kanske upplevde 

försämrad livskvalitet eller hade ekonomiska problem som gjorde att denne inte längre 

önskade leva. Ibland handlade önskan om att patienten upplevde stor ångest eller kände 

svår smärta (Van Bruchem-Van de Scheur & Van der Arend, 1998). Dessa frågor var 

viktiga att utreda för att kunna gå till botten med vad eutanasiönskan grundade sig på. 

Sjuksköterskorna fick med samtalets hjälp större insikt i patientens liv på många olika 

plan, både fysiskt, psykiskt som andligt. En helhetsbild av patienten formades och detta 

hjälpte sjuksköterskorna vårda patienten utifrån dennes specifika behov (Direckx de 

Casterlé, Verpoort, De Bal & Gastmans 2006).   

Sjuksköterskors omvårdnad av patienten 
Studier visade att det för patientens välbefinnande var fördelaktigt om samma 

sjuksköterska hade huvudansvaret för patienten som uttryckt önskan om eutanasi (Van 

Bruchem-Van der Sheur & Van der Arend, 1998; Van Bruchem-Van de Sheur, Van der 

Arend, Huijer Abu-Saad, Van Wijmen, Spreeuwenberg & Ter Meulen, 2007).  
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Detta var ofta möjligt på palliativa1 avdelningar där sjuksköterskor hade mer tid att 

fokusera på patienten medan en del sjuksköterskor på allmänna avdelningar mådde 

dåligt och kände frustration över att de på grund av stress och tidsbrist inte hann med 

sina patienter (De Bal et al. 2006). 

 

Några studier påvisade att sjuksköterskor med negativ inställning till eutanasi avråddes 

från att vårda patienter med eutanasiönskan (Van Bruchem-Van der Sheur & Van der 

Arend, 1998; Gastmans, Lemiengre & Dierckx de Casterlé, 2005). I en studie fanns 

policyn att sjuksköterskor som inte kunde stå bakom patientens beslut kunde avstå att 

vårda patienten. Sjuksköterskor på palliativa avdelningar var oftare än sjuksköterskor på 

allmänna avdelningar motståndare till eutanasi då de upplevde eutanasi som ett hot mot 

den palliativa vården. Detta trots att de visste att patienten alltid blev erbjuden alla 

palliativa alternativ innan eutanasifrågan gick vidare. Uppföljning av hur patienten 

kände efter att ha erhållit alternativen gjordes och om eutanasiönskan kvarstod fördes 

diskussionen vidare till läkaren (De Bal et al. 2006; Direckx de Casterlé et al. 2006;  

Muller, Pijnenborg, Van der Wal & Van Eiijk ,1996; Van Bruchem-Van de Sheur et al. 

2007; Verpoort, Gastmans & Dierckx de Casterlé, 2004). 

 

En del sjuksköterskor bortsåg från sina egna åsikter och betraktade situationen ur ett 

patientperspektiv. Detta medförde att de kunde ställa upp för patienten. De ville att 

patienten skulle må bra och känna trygghet. Sjuksköterskornas huvudsakliga uppgift var 

att finnas som stöd för patienten och de närstående när eutanasin gavs (Van Bruchem-

Van der Sheur & Van der Arend, 1998).  

Sjuksköterskors copingstrategi – för god omvårdnad 
De Bal et al. (2006) påvisade att sjuksköterskor stöttade varandra och ibland turades om 

att vårda patienterna, detta för att inte bli för personligt engagerade i en patient. 

Det påvisades också att en del sjuksköterskor hanterade sina negativa känslor kring 

eutanasi med att inte tillbringa längre stunder med patienten (De Bal et.al 2006).  

 

                                                 
1 Palliativ vård innebär att patientens symtom och smärtor lindras när det inte längre går att bota 
sjukdomsorsaken (Lund & Malmquist, 2005). 
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Eutanasi var en laddad fråga som kunde upplevas traumatisk för sjuksköterskor, 

eftersom den rörde upp mycket känslor och etiska frågeställningar hos dem. En del 

sjuksköterskor hanterade denna påfrestning genom att prata med kollegor om sina 

upplevelser och känslor. Det var av stor vikt att sjuksköterskorna som var delaktiga i 

eutanasiprocessen blev erbjudna psykologhjälp för att inte riskera en känslomässig 

kollaps (Dierckx de Casterlé et al. 2006) 

Sjuksköterskors roll i beslutfattningsprocessen – patientens advokat 
Sjuksköterskorna agerade advokat åt patienten och förde dennes talan i eutanasifrågan 

samt presenterade patientfallet för läkaren (De Bal et al. 2006; Gastmans et al. 2005). 

Stora skillnader syntes även här i om sjuksköterskorna arbetade på allmänna 

avdelningar eller palliativ avdelningar. Palliativa sjuksköterskor kände sig bekväma 

med att diskutera eutanasi med läkaren eftersom de ofta stötte på eutanasiförfrågningar, 

medan sjuksköterskor på allmänna avdelningar kände osäkerhet (De Bal et al. 2006). 

Alla ansåg sig dock ha en viktig roll i beslutfattningsprocessen och planeringen 

angående eutanasi eftersom sjuksköterskorna hade en närmre vårdrelation till patienten 

(De Bal et al. 2006). Enligt Muller et al. (1996) rådfrågade läkarna endast 

sjuksköterskorna i ett fåtal av fallen medan andra påvisade att läkarna alltid tillfrågade 

sjuksköterskorna i eutanasifrågan eftersom de ansågs ha en viktig roll i processen (Van 

Bruchem-Van de Sheur et al. (2007); Van Bruchem-Van der Sheur och Van der Arend 

(1998) 

Ambivalens i sjuksköterskerollen i samband med eutanasi 
Riktlinjerna för sjuksköterskornas delaktighet i eutanasiprocessen, från att frågan 

ställdes till att eutanasi gavs, var mycket oklara. Majoriteten av de tillfrågade 

sjuksköterskorna ansåg inte att riktlinjerna var tillfredsställande vilket innebar att de 

kände sig osäkra på sin roll och sina arbetsuppgifter. En del sjuksköterskor kände sig 

komfortabla med att iordningställa droppet som skulle avsluta patientens liv medan 

andra ansåg det vara en läkaruppgift. Många kände sig obekväma med att sätta den 

perifera venkateter2, genom vilken droppet skulle tillföras (Gastmans et al. (2005); 

Muller et al. (1996); Van Bruchem-Van de Sheur et al. (2007).  

                                                 
2 Perifer venkateter (PVK) är en plastkateter som läggs in i en perifer ven i syfte att tillföra infusioner eller 
läkemedel (Björkman & Karlsson, 2001). 
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Sjuksköterskor kopplade ibland droppet inne hos patienten eftersom läkaren inte visste 

hur det gick till även om denna uppgift egentligen var läkarens. Sjuksköterskorna 

menade att de utförde denna uppgift som egentligen var en läkaruppgift för att patienten 

skulle känna sig trygg och bekväm, utan att det blev några praktiska komplikationer 

under handhavandet (Van Bruchem-Van der Sheur & Van der Arend, 1998). 

 

I fyra studier påvisades det att det fanns oklarheter i vilka uppgifter sjuksköterskan 

förväntades utföra samt vilka uppgifter som ålåg läkaren. Riktlinjerna angående 

sjuksköterskornas uppgifter i samband med eutanasi var bristfälliga och behövde 

förtydligas. Klarare riktlinjer skulle leda till att patienten med större säkerhet erhöll god 

omvårdnad genom hela processen och att sjuksköterskorna skulle känna sig trygga i sitt 

arbete (De Bal et al. 2006; Muller et al. 1996; Van Bruchem-Van der Sheur & Van der 

Arend, 1998; Van Bruchem-Van de Sheur et al. 2007).  

DISKUSSION 

Metod 
Sökningarna i databaserna Cinahl och Pubmed gjordes med avgränsningar. Studierna 

skulle länkas till fulltext vilket kan ha begränsat sökningarna. Ytterliggare 

avgränsningar gjordes genom valet att ha synliga referenser samt årtalsbegränsning och 

även här finns en risk för uteslutning av studier som svarade till syftet. Dock har 

sökningar utförts även utan årtalsbegränsningar vilka gav samma träffresultat.  

I Google Scholar gjordes sökningar på hela meningar med samma träffar som via 

Cinahl och Pubmed. Engelskspråkiga artiklar valdes ut. Här kan artiklar på andra språk 

än engelska som svarade mot syftet förbisetts då författarna inte behärskade de andra 

språk som påträffades. Inga svenska empiriska forskningsartiklar som svarade mot 

syftet påträffades vilket kan förmodas bero på att eutanasi inte är lagligt i Sverige.  

 

Sökorden som användes ansågs relevanta för att hitta artiklar som svarade mot syftet. 

Manuella sökningar på artiklar i de funna artiklars referenslistor gjordes med mycket 

gott resultat. Samma författare och snarlika syften återkom dock i flera referenslistor. 

Den induktiva analysmetoden upplevdes som bra och välstrukturerad då den gav en god 

inblick i artiklarna.  
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Granskningsmodellen som användes för att avgöra artiklarnas kvalitet upplevdes som 

något diffus då det inte tydligt framgick hur många kriterier som skulle uppfyllas för 

respektive kvalitetsnivå (låg, medel eller hög). De artiklar som enligt modellen erhöll 

svaret ”ja” på 10-14 punkter bedömdes som högkvalitativa, 6-10 punkter 

medelkvalitativa och 0-5 punkter lågkvalitativa (Willman & Stoltz, 2002). Sex av sju 

artiklar erhöll hög kvalitet och den sjunde var av medelkvalitet. Resultatet kan vara 

missvisande då författarnas bedömning av artiklarna kanske inte är helt korrekt. 

Resultat  
Området eutanasi innehåller många aspekter och lyfter svåra och intressanta frågor.  

Det fynd som anses vara det viktigaste i resultatet är det som berörde bristen på 

riktlinjer kring sjuksköterskors omvårdnad av patienten samt den osäkerhet som finns 

angående sjuksköterskors arbetsuppgifter i eutanasiprocessen.  

 

Ofta är det väldigt påfrestande för sjuksköterskor att vårda en patient som befinner sig i 

eutanasiprocessen. Frågor om liv, död samt rätt och fel dyker upp och det finns 

sjuksköterskor som inte vill befatta sig med eutanasi. Mer utbildning om bemötande av 

svårt sjuka människor kan göra att sjuksköterskorna känner sig tryggare i sin profession, 

vilket i sin tur leder till bättre omvårdnad. Somliga sjuksköterskor väljer att trots sin 

negativa inställning ändå vårda patienten. Detta kan bero på att sjuksköterskor många 

gånger ser det som sin plikt att ställa upp för patienten.  

 

Ibland hanterar sjuksköterskorna sina negativa känslor med att tillbringa mindre tid hos 

patienten (De Bal et al. 2006). I dessa fall anser vi att det borde finnas tydliga riktlinjer 

som säger att sjuksköterskor med negativ inställning till eutanasi inte bör vårda dessa 

patienter, för både sjuksköterskors och patienters skull. I en studie påvisas det att sådana 

riktlinjer/bestämmelser finns. Där kan de sjuksköterskor som känner sig obekväma med 

eutanasi luta sig mot bestämmelsen och helt avstå från att vårda patienten utan att känna 

att de sviker medarbetare och patienter (Van Bruchem-Van der Sheur & Van der Arend 

1998).  
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Detta arbetssätt kan vara att föredra då patienten i en känslig situation inte bör vårdas av 

en sjuksköterska som känner obehag inför den kommande eutanasin. Risken finns att 

sjuksköterskans negativa inställning lyser igenom i omvårdnaden och patienten behöver 

stöd av en sjuksköterska som är trygg i sin roll.  

 

I en studie av De Bal et al. (2006) visar det sig att sjuksköterskorna, som en slags 

copingstrategi, väljer att turas om att vårda patienter under eutanasiprocessen. Detta 

arbetssätt används för att inte bli för personligt engagerade i en patient. Vi anser att det 

för patientens skull varit bättre att ha en sjuksköterska att anförtro sig till. Denna 

tankegång förstärks genom att flera studier påvisar just detta faktum (van Bruchem-van 

de Sheur, van der Arend, Huijer Abu-Saad, van Wijmen, Spreeuwenberg & ter Meulen, 

2007, van Bruchem-van der Sheur & van der Arend, 1998). Kims patient-

/sjuksköterskedomän belyser relationen mellan patienten och sjuksköterskan, en relation 

som bör bli betydligt bättre genom att samma sjuksköterska är huvudansvarig för 

patienten som ska erhålla eutanasi (Kim, 2000). Patienten mår bättre av att ha en 

ansvarig sjuksköterska medan de ibland känner psykisk påfrestning av att vårda samma 

patient genom eutanasiprocessen. Det är viktigt att sjuksköterskor som är delaktiga i 

eutanasiprocessen blir erbjudna professionellt stöd för att klara den påfrestning som 

processen innebär (Dierckx de Casterlé, Veerport, de Bal & Gastmans, 2006). 

 

Något som påträffats i flertalet studier är frågan om bristande riktlinjer när det gäller 

sjuksköterskans arbetsuppgifter i eutanasiprocessen (De Bal et al. 2006, Van Bruchem-

Van der Sheur & Van der Arend, 1998, van Bruchem-van de Sheur et al. 2007 och 

Muller et al. 1996). Precis som i omvårdnaden av patienten kan säkert sjuksköterskans 

osäkerhet lysa igenom på grund av oklarheter kring vilka arbetsuppgifter hon förväntas 

utföra. Detta kan leda till att patienten känner sig otrygg. Det har påvisats i flera studier 

att sjuksköterskor känner sig förpliktigade att för patientens skull utföra medicinska 

uppgifter som åligger läkaren när de egentligen vill fokusera på omvårdnaden av 

patienten (Van Bruchem-Van der Sheur & Van der Arend 1998 & Van Bruchem-Van 

der Sheur et al. 2007, Gastmans et al. 2005, Muller et al. 1996).  
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Det är tydligt att det behövs klara bestämmelser på vilka uppgifter som är 

sjuksköterskans respektive läkarens i eutanasiprocessen. Så länge det inte finns klara 

direktiv på detta kan sjuksköterskor mot sin vilja tvingas utföra arbetsuppgifter som de 

känner obehag inför. Detta i sin tur kan leda till att omvårdnaden av patienten påverkas 

negativt. Finns det skrivna bestämmelser på vad som förväntas av sjuksköterskan 

respektive läkaren har sjuksköterskan belägg för att avböja förfrågan om att utföra 

läkaruppgifter.  

Slutsats 
I flera studier påvisas vikten av att gå till botten med vad patientens eutanasiförfrågan 

grundar sig på och försöka bilda sig en helhetsbild kring patientens situation.  

Ett hjälpmedel i detta viktiga moment skulle kunna vara att i kombination med klara 

riktlinjer även utforma någon form av checklista. Checklistan skulle kunna innehålla de 

punkter och frågor som är viktiga att ta upp med patienten angående eutanasi. En sådan 

lista skulle kunna hjälpa till att säkerställa att frågorna kring patientens önskan om 

eutanasi gås igenom och besvaras. Detta kan bidra till att de involverade känner sig 

trygga under hela processen eftersom risken att missa något viktigt moment minimeras. 

Alla frågor bör vara besvarade dagen då eutanasi utförs och alla inblandade ska känna 

sig trygga och bekväma genom hela eutanasiprocessen.  

 

Sjuksköterskor som jobbar med eutanasi utsätts ständigt för etiska frågeställningar. 

För att inte riskera en känslomässig kollaps är det viktigt att de finner trygghet, mening 

och styrka i sitt arbete. Etiska problem och dilemman skulle kunnas diskuteras i grupp 

ledd av en psykolog eller kurator. Deltagarna skulle då kunna ge varandra tips och råd 

och finna stöd i gruppen när eutanasiprocessen känns svår. En handledd så kallad etisk 

reflektion skulle kunna vara till stor hjälp för att mentalt stärka sjuksköterskor.  
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Forskningsimplikationer 
Framtida forskning kan behövas om hur riktlinjerna kring eutanasi bör utformas för att 

skapa trygghet hos de sjuksköterskor som vårdar patienter genom eutanasiprocessen. 

Denna forskning kan ha stor relevans i sjuksköterskors framtida yrkesutövning under 

eutanasiprocessen. Med klara riktlinjer och en checklista som hjälp på vägen kommer 

sjuksköterskor med all säkerhet känna sig trygga och bekväma med arbetsuppgifterna. 

Detta kommer att innebära en god och säker omvårdnad för patienterna. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   16



 

REFERENSER 
 

Asch, A.D., (1996). The role of critical care nurses in euthanasia and assisted suicide.  

The New England journal of medicine, vol 334, ss 1374-1379 

 

Backman, J., (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 
 
Björkman, E., & Karlsson, K. (2001). Medicinsk teknik för sjuksköterskor: material, metod, 
ansvar. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
De Bal, N., Dierckx de Casterlé, B., De Beer, T., & Gastmans, C. (2006). Involvement of 
nurses in caring for patients requesting euthanasia in Flanders (Belgium): A qualitative study. 
International Journal of Nursing Studies, vol 43, ss 589-599 
 
De Beer, T., Gastmans, C., & Dierckx de Casterlé, B. (2003). Involvement of nurses in 
euthanasia: a review of the literature. Journal of Medical Ethics, vol 30, ss 494-498 
 
Dierckx de Casterlé, B., Verpoort, C., De Bal, N., & Gastmans, C. (2006). Nurses´ views on 
their involvement in euthanasia: a qualitative study i Flanders (Belgium). Journal of Medical 
Ethics, vol 32, ss 187-192 
 
Dükler, P & Landgren, M (red.) (1998). Dödshjälp eller livshjälp?: om människosyn, ansvar 
och integritet i livets slutskede. Göteborg: Trots allt. 
 

Forsbeck, R., (red.) (2000). En god död: om dödshjälp och vård i livets slutskede. Örebro: 

Libris 

 

Forsman, B. (1997). Forskningsetik: en introduktion. Lund: Studentlitteratur 

 

Friberg, F., (red.), (2006). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur 

 

   17



 

Gastmans, C., Lemiengre, J., & Dierckx de Casterlé, B. (2005). Role of nurses in institutional 

ethics policies on euthanasia. Journal of advanced nursing, vol 54, ss 53-61 

 

Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (red.) (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom 

hälso- och sjukvård. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Kim, S. (2000). The nature of theoretical thinking in nursing. 2. ed. New York: Springer 

 

Lundh, B., & Malmquist, J. (2005). Medicinska ord: det medicinska språket : begrepp, 

definitioner, termer. 4., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Muller, T.M., Pijnenborg, L., Van der Wal, G., & Van Eiijk, J. (1996). The role of the nurse 

in active euthanasia and physician-assisted suicide. Journal of Advanced Nursing, vol 26, ss 

424-430 

 
Nationalencyklopedin (2010). Malmquist. (Elektronisk) Eutanasi.   

Tillgänglig: http://www.ne.se.ezproxy.bibl.hkr.se/lang/eutanasi 

(2010-01-22) 

 

Nationalencyklopedin (2010). Malmquist och Zander. (Elektronisk) Aktiv dödshjälp   

Tillgänglig: http://www.ne.se.ezproxy.bibl.hkr.se/aktiv-dödshjälp  

(2010-01-22) 

 

Nationalencyklopedin (2010). Malmquist och Zander. (Elektronisk) Dödshjälp  

Tillgänglig: http://www.ne.se.ezproxy.bibl.hkr.se/lang/dödshjälp 

(2010-01-22) 

Socialstyrelsen (1992). Per-Erik Engström. (Elektronisk) Livsuppehållande åtgärder. 

Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/14518/1992-70-

2_1992702.pdf 

(2009-09-20) 

 

   18



 

Statens medicinsketiska råd (2008). Niels Lynoe, Barbro Westerholm och Daniel Brattgård. 

(Elektronisk) Premoria. 

Tillgänglig: http://www.smer.gov.se/Uploads/Files/56.pdf 

(2010-01-24) 

 

Tepehan, S., Özkara, E., & Fatih Yavuz, M. ( 2009). Attitudes to euthanasia in ICU´s and 

other hospital departments. Nursing Etichs, vol 16, 319-327 

 

Van Bruchem-Van de Scheur, A., & Van der Arend, A. (1998). The role of nurses in 

euthanasia: a dutch study. Nursing ethics, vol 5, ss 497-508 

 

Van Bruchem-Van de Scheur, A., Van der Arend, A., Van Wijmen, F., Huijer Abu-Saad, H., 

& Ter Meulen, R. (2008). Dutch nurses´ attitudes towards euthanasia and physician-assisted 

suicide. Nursing ethics, vol 15,  ss 186-198 

 

Van Bruchem-Van de Scheur, G., Van der Arend, JG.A., Huijer Abu-Saad, H., Van Wijmen, 

F., Spreeuwenberg, C., & Ter Meulen, HJ.R. (2007). Euthanasia and assisted suicide in Dutch 

hospitals: the role of nurses. Journal of Clinical Nursing, vol 17, 1618-1626 

 

Verpoort, C., Gastmans, C., De Bal, N., & Dierckx de Casterlé, B. (2004). Nurses´ attitudes to 

euthanasia: a review of the literature. Nursing Etichs, vol 11, 349-365 

 

Verpoort, C., Gastmans, C., & Dierckx de Casterlé, B. (2004). Palliative care nurses´ views 

on euthanasia. Journal of advanced nursing, vol 47, ss 592-600 
 
Willman, A., & Stoltz, P. (2002). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och 
klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur 

 

                                                                                    
 

 

   19



 

 

Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

090908 
 

Cinahl Euthanasia* and caring* Linked Full Text; 
References Available; 
Abstract Available; 
Published Date from: 
20000101-20091231; 
Peer Reviewed; 
Language: English; Age 
Groups: Adult, 19-44 
years, Middle Age, 45-64 
years, Aged, 65+ years, 
Aged, 80 and over  
 

 6 Övriga svarade 
inte till vårt syfte. 

1. Attitudes to 
euthanasia in ICUs 
and other hospital 
departments. 
 
2. Euthanasia and 
assisted suicide in 
Dutch hospitals: the 
role of nurses.  
 
6. Palliative care 
nurses' views on 
euthanasia. 
 

090908 
 

Cinahl Euthanasia and nursing Linked Full Text; 
References Available; 
Published Date from: 
20000101-20091231; 
Peer Reviewed; Age 
Groups: Adult, 19-44 
years, Middle Age, 45-64 
years, Aged, 65+ years, 
Aged, 80 and over. 
  

 6 Nr 1 hade vi 
redan. Resten 
svarade inte till 
vårt syfte. 

3. Dutch nurses' 
attitudes towards 
euthanasia and 
physician-assisted 
suicide. 
 
 
 
 
 

http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq9IsK6wTrWvpH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq9IsK6wTrWvpH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq9IsK6wTrWvpH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq9IsK6wTrWvpH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5Rt6qzTLCupH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5Rt6qzTLCupH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5Rt6qzTLCupH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5Rt6qzTLCupH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5NrqevSa6npH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5NrqevSa6npH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5NrqevSa6npH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtqezSbWppH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtqezSbWppH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtqezSbWppH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtqezSbWppH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtqezSbWppH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12


 

Datum Databas Sökord och boolesk 
operator (and, or, not) 

Begränsningar Typ av sökning 
(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

090912    Manuell sökning: 
Attitudes to 
euthanasia in ICUs 
and other hospital 
departments. 
 

  Nurses´ attitudes to 
Euthanasia: A review 
of the of the 
Literature. 

090912    Manuell sökning: 
Euthanasia and 
assisted suicide in 
Dutch hospitals: 
the role of nurses. 

  The role of critical 
care nurses in 
euthanasia and 
assisted suicide. 
 
 

090912    Manuell sökning:  
Euthanasia and 
assisted suicide in 
Dutch hospitals: 
the role of nurses. 

  Involvement of nurses 
in caring for patients 
requesting euthanasia 
in Flanders 
(Belgium): A 
kvalitative study. 
 

090912    Manuell sökning: 
Euthanasia and 
assisted suicide in 
Dutch hospitals: 
the role of nurses. 

  Role of nurses in 
institutional ethics 
policies on 
euthanasia. 
 
 

090912    Manuell sökning: 
Euthanasia and 
assisted suicide in 
Dutch hospitals:  
the role of nurses. 

  The role of the nurse 
in active euthanasia 
and physician-assisted 
suicide. 

 

http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq9IsK6wTrWvpH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq9IsK6wTrWvpH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq9IsK6wTrWvpH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq9IsK6wTrWvpH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12


 

Datum Databas Sökord och boolesk 
operator (and, or, not) 

Begränsningar Typ av sökning 
(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

090912    Manuell sökning: 
Euthanasia and 
assisted suicide in 
Dutch hospitals:  
the role of nurses. 

  The role of the nurse 
in active euthanasia 
and physician-assisted 
suicide. 

090920    Manuell sökning: 
Dutch nurses' 
attitudes towards 
euthanasia and 
physician-assisted 
suicide. 

   
 
 
Facing requests for 
euthanasia: a clinical 
practice guideline. 

090920 Google scholar Nurses care of the patient 
during the 
euthanasiaprocess. 

 Fritext. 72 1, 2, 3, 4, 8, 11, 
12, 15 och 28 
hade vi redan. 
Övriga svarade 
till vårt syfte. 

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

090920    Manuell sökning: 
Nurses´ views on 
their involvement 
in euthanasia: a 
qualitative study 
in Flanders 
(Belgium). 

  The complexity of 
nurses´attitudes 
toward euthanasia: a 
review of the 
literature. 

090920 
 

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

  Involvement of nurses 
in euthanasia: a 
review of the 
literature. 

 

http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtqezSbWppH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtqezSbWppH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtqezSbWppH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtqezSbWppH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12
http://web.ebscohost.com.ezproxy.bibl.hkr.se/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0ewqa1Krqa3OLKws1G4qrU4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujr020prVOs6awTaTi34bls%2bOGpNrgVeHf7EqunPJ55bO%2fZqTX7FWwpq5RtqezSbWppH7t6Ot58rPufOTc84Tq6uOQ8gAA&hid=12


 

Datum Databas Sökord och boolesk 
operator (and, or, not) 

Begränsningar Typ av sökning 
(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

091023    Manuell sökning: 
Nurses´ views on 
their involvement 
in euthanasia: a 
qualitative study 
in Flanders 
(Belgium). 

  The role of nurses in 
euthanasia: a Dutch 
study. 

091023 The Cochrane 
Library. 

Euthanasia and caring.  Fritext 1 Svarade inte till 
vårt syfte. 

 

091023 The Cochrane 
Library. 

Euthanasia and nursing.  Fritext. 1 Svarade inte till 
vårt syfte. 

 

091023 The Cochrane 
Library 

Euthanasia and nurses role  Fritext 0 Inga träffar.  

091023 PubMed Nursing and euthanasia  Only items with 
abstracts, English, 
All Adult: 19+ 
years, Adult: 19-
44 years, Middle 
Aged: 45-64 years, 
Middle Aged + 
Aged: 45+ years, 
Aged: 65+ years, 
80 and over: 80+ 
years 

51 5, 6, 9 och 14 
hade vi redan. 
Övriga svarade 
inte till vårt syfte. 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Artikelöversikt      
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

De Bal, 
Dierckx de 
Casterlé, de 
Beer och  
Gastmans. 
 
Belgien 
 
2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Involvement 
of nurses in 
caring for 
patients 
requesting 
euthanasia in 
Flenders 
(Belgium): A 
qualitative 
study. 

Att undersöka 
sjuksköterskans 
inblandning i 
omvårdnaden av 
patienter som 
efterfrågar 
euthanasi. 

Kriterier för 
deltagande, prata 
holländska, mer än ett 
års erfarenhet av 
sjuksköterskeyrket. 
Minst 50% anställning. 
Erfarenhet av 
eutanasiförfrågningar. 
De flesta var kvinnor 
mellan 24-49 år. Detta 
genomfördes på två 
sjukhus i Flanders. 
Semistrukturerade öga 
mot öga intervjuer.  

Grounded Theory användes 
för analys. 

Alla sjuksköterskorna var 
överrens om att de hade en 
viktig roll i omvårdnaden kring 
de patienter som önskar 
euthanasi. De upplevde 
frustration då de inte hade 
tillräckligt med tid för 
patienterna. Palliativa 
sjuksköterskor hade större 
möjligheter att vårda patienter 
holistiskt.  

Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Gastmans, 
Lemiengre 
och Dierckx 
de Casterlé 
 
Belgien 
 
2005 

Role of nurses 
in institutional 
ethics policies 
on euthanasia. 

Att undersöka om 
sjuksköterskans 
roll i 
eutanasiprocessen 
finns beskriven i 
de riktlinjer som 
utformats på de 
katolska 
sjukhusen och 
äldreboendena på 
Flamländska 
sjukhus. 

Alla Flamländskt 
katolska sjukhusen och 
äldreboende i Belgien 
mottog en enkät.   

Enkäten skickades till 
avdelningsföreståndaren på 
avdelningarna eftersom de 
förväntas veta de skrivna 
etiska policys. Insamlad data 
analyserades deskriptivt. 

79% av sjukhusen och 30% av 
äldreboendena hade skrivna 
etiska riktlinjer. I 87% av 
sjukhusen och 77% av 
äldreboendena hade specifika 
riktlinjer för sjuksköterskans roll 
i euthanasi. På majoriteten av 
sjukhusen och äldreboendena 
fanns det skrivna riktlinjer om 
sjuksköterskans roll i 
beslutsfattningsprocessen. Det 
fanns etiska riktlinjer på många 
av äldreboendena men på få av 
sjukhusen som beskrev 
sjuksköterskans stöttande roll. 

Hög 

Muller, 
Pijnenborg, 
Onwuteaka-
Philipsen, 
van der Wal 
och van 
Eijk. 
 
Holland 
 
1996 
 
 
 
 
 

The role of the 
nurse in active 
euthanasia and 
physician-
assisted 
suicide. 

Författarna ville 
få insikt i 
samarbetet mellan 
läkare och 
sjuksköterskor när 
det gäller aktiv 
dödshjälp och 
läkar-assisterade 
självmord. 

Ett randomiserat 
stratifierat urval av 
specialist läkare på 
sjukhus, allmänläkare 
och läkare på 
äldreboende.   
Intervjuer och enkäter. 

För att kunna avgöra om det 
fanns skillnader användes X:2 
test.  

Enligt specialisterna var 
sjuksköterskorna involverade i 
omvårdnaden av patienten i 96% 
av fallen. Allmänläkaren säger 
att sjuksköterskan är involverad  
i omvårdnaden i 67%  av fallen. 
Läkarna på äldreboendena 
uppger att sjuksköterskans 
involvering är 100%. 

Hög 

 



 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Dierckx de 
Casterlé, de 
Veerport, de 
Bal och  
Gastmans. 
 
 
Belgien 
 
2006 

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

Sjuksköterskans 
syn på euthansi.  

Ssk som uppnådde 
följande kriterier fick 
informations- 
blad om studien. De 
skulle tala holländska 
och ha arbetat minst ett 
år inom palliativ vård.   
Semistrukturerade öga 
mot öga intervjuer.  

Grounded theory. Kodat,  
kategoriserat och jämfört.   

Alla sjuksköterskor ansåg sig ha 
en viktig roll i omvårdnaden av 
patienten.  

Hög 

Van de 
Scheur och 
Van der 
Arend. 
 
Holland 
 
 
1998 
 
 

The role of 
nurses in 
euthanasia: a 
Dutch study. 

Hur 
sjuksköterskor 
upplever 
euthanasi-
processen. Och 
vilken roll som är 
den ideala för en 
sjuksköterska. 

Urvalet var 40% av 115 
tillfrågade 
sjuksköterskor 
anställda på ett 
holländskt sjukhus. 
Semistrukturerade 
djupintervjuer.  

Informationen valdes ut efter 
relevans till speciella faser i 
processen; eutanasiförfrågan, 
beslutsprocessen, 
fullföljandet av eutanasi. 

Sjuksköterskan har en viktig roll 
i hela processen – från att 
patienten ber om eutanasi till att 
önskan uppfylls. 

Hög 

 
 
 
 

 



 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Verpoort 
Gastmans 
och Dierckx 
de Casterlé 
 
2004 
 
 
 
 

Palliative care 
nurse´s views 
on euthanasia. 

Att presentera en 
studie som visar 
palliativa 
sjuksköterskors 
syn på eutanasi. 

Intervjuer. 
Kriterier; jobbat minst 
ett år inom palliativ 
vård. 

Frågorna i intervjun ställdes 
utefter vad det föregående 
svaret blivit. 
Semistrukturerade intervjuer. 
Grounded theory användes i 
analysen.  

De flesta sjuksköterskor hade 
ingen klar uppfattning om de var 
för eller emot eutanasi. Det fick 
avgöras från fall till fall. Det 
som avgjorde var patientens 
lidande samt vilka palliativa 
åtgärder som fanns tillgängliga. 

Medel. 

Van 
Bruchem-
Van de 
Scheur, Van 
der Arend, 
Abu Saad, 
Van 
Wijmen, 
Spreeuwenb
erg och Ter 
Meulen 
 
Holland 
 
2004 

Euthanasia and 
assisted 
suicide in 
Dutch 
hospitals: The 
role of nurses. 

En studie som 
visar på 
sjuksköterskans 
roll inom eutanasi 
och läkarassisterat 
självmord på 
sjukhus. Studien 
är en del i en 
större studie av 
sjuksköterskans 
roll inom de 
medicinska 
besluten kring att 
avsluta någons 
liv. 

Alla allmän och 
akademiska sjukhus i 
Holland kontaktades 
via telefon för 
förfrågan att delta i 
undersökningen. Av 
105 sjukhus anmälde 
73 stycken sitt intresse. 
De som valdes ut skulle 
uppfylla vissa kriterier: 
Mer än två års 
erfarenhet av 
sjuksköterskeyrket, 
arbeta minst 50%, ha 
erfarenhet av 
eutanasiförfrågningar 
som ej var mer än två 
år gamla. 692 
sjuksköterskor deltog, 
532 analyserades. 

Enkätundersökning.  
Pilottestades först med 106 
sjuksköterskor. Enkäterna 
blev ej statistiskt testade 
(inget p-värde). De 
analyserades i SPSS 11,5. 
Öppna frågor användes även i 
undersökningen. Svaren på 
dessa frågor beskrevs och 
kodades. 

I hälften av fallen var 
sjuksköterskorna de första som 
patienten diskuterade eutanasi 
med. Sjuksköterskan och läkaren 
diskuterade ofta frågan. I flera 
av fallen administrerade 
sjuksköterskan själv 
eutanasipreparatet ibland utan 
läkare närvarande. Det är ingen 
självklarhet att riktlinjer för 
eutanasi finns på sjukhusen.  

Hög. 
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