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Abstrakt 
Påskyndad död innefattar många olika tolkningar och metoder, från eutanasi till 

självmord. Vissa länder inkluderar påskyndad död i sjukvården i syfte att lindra 

lidande. Andra länder har valt att inte ha detta som en form av behandling. Syftet med 

denna systematiska litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om påskyndad död 

för vuxna personer. För att besvara syftet formulerades tre frågeställningar: Hur 

används påskyndad död inom hälso- och sjukvård? Vad gör att patienter efterfrågar 

påskyndad död? Hur beskrivs påskyndad död utifrån vårdpersonals perspektiv och 

närståendes perspektiv? Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt 

där litteratursökning genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed och 

kompletterades med en manuell sökning. Litteratursökningen resulterade i 17 artiklar 

som analyserades med stöd av Whittemore och Knafl (2005). Resultatet visade att det 

finns stora likheter för hur påskyndad död används i olika länder. Att ensamhet och 

smärta var två återkommande faktorer för de som önskade påskyndad död, samt att det 

inte råder konsensus vad gäller att vara för eller emot påskyndad död bland 

vårdpersonal och anhöriga. Fortsatt forskning inom ämnet påskyndad död behövs.  

 

Nyckelord: Påskyndad död, eutanasi, aktiv dödshjälp, passiv dödshjälp, palliativ 

sedering, palliativ vård, systematisk litteraturöversikt, omvårdnad. 
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Döden är för människan ett oundvikligt faktum och trots en stor framgång inom forskning och 

läkemedelsframställning finns det fortfarande många människor som lider av svåra sjukdomar. 

Lidandet kan vara existentiellt, socialt, fysiskt och psykiskt (Hartogh, 2017). Påskyndad död är 

en fråga som ofta river upp känslor, skapar debatter och meningsskiljaktigheter. Argumenten för 

och emot påskyndad död är många och det kan vara utmanande att veta vad som är rätt och fel. 

Ett av de vanligaste argumenten för de som är positiva till påskyndad död är att lindra ett lidande 

som för patienten är outhärdligt (Vezina-lm, Lavoie, Krol & Oliver-D’Avignon, 2014). Ett av de 

vanligaste argumenten som presenteras mot påskyndad död är “slippery slope” (det sluttande 

planet), vilket innebär att det i praktiken kommer att uppstå en indikationsglidning, att kriterierna 

för påskyndad död kommer bli suddigare och börja inkludera patientgrupper som inte var 

tilltänkta från början (Sulmasy, Travaline, Mitchell & Wesley Ely, 2016).  

 

Omvårdnadsarbetet vid svårt sjuka patienter kan ses ur olika synsätt. Ett synsätt är att god 

omvårdnad vid livets slut inte behöver innefatta påskyndad död. Att en god död är fri från smärta 

och stress som är möjligt att undvika, för både patienten, närstående och för vårdpersonalen 

(Meier et al., 2016). Ett annat synsätt kan ges av att god omvårdnad är att respektera patientens 

autonomi och vilja. Att frivilligheten i att kunna besluta om sin egen vård och sitt eget liv bör 

vara självklart för god omvårdnad (Inbadas, Zaman, Whitelaw & Clark, 2017). 

 

De begrepp som är av vikt att beskriva i denna studie är följande: palliativ vård som är en 

vårdform som förbättrar livskvalitén hos patienter och deras anhöriga när de möter problemen 

som är associerade med vård i livets slutskede. Eutanasi innebär att en läkare (eller annan 

person) medvetet dödar en person genom att administrera läkemedel. Assisterat självmord 

innebär att en person medvetet hjälper en annan person att avsluta dennes liv. Läkarassisterat 

självmord innefattar en läkare som medvetet hjälper en person att avsluta dennes liv genom 

tillhandahållande av läkemedel för självadministrering. Beslut om icke-behandling innebär 

undanhållande eller tillbakadragande av medicinsk behandling till en person. Palliativ sedering, 

är en behandlingsmetod som medför en vakenhetssänkning för att lindra plågsamma symtom när 

andra åtgärder är ineffektiva (Radbruch et al., 2016). I denna litteraturstudie kommer vi använda 

oss av begreppet “påskyndad död” för att beskriva följande begrepp: eutanasi, assisterat 

självmord, läkarassisterat självmord, beslut om icke-behandling och palliativ sedering. 

 

I Sverige kan patienter inte välja aktiv påskyndad död oavsett hur långt gången sjukdomen är 

eller vilka önskemål om påskyndad död personen har. I Sverige är aktiv dödshjälp olagligt med 

grund ur Brottsbalken (1962:700) “den som uppsåtligen berövar en annan människa livet skall 
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enligt brottsbalken dömas för mord”. Att ta sitt eget liv är inte straffbart i Sverige, således är det 

heller inte olagligt att assistera till ett självmord. Passiv dödshjälp är tillåtet i Sverige. Med 

passiv dödshjälp menas att patienten avstår från livsuppehållande behandling och ses därmed 

som en form av att passivt hjälpa någon att dö. Detta är förenligt med Hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30) att all vård genomförs i samförstånd och samverkan mellan vårdpersonal och 

patienten. Patienten har till viss utsträckning rätten att bestämma över sin egen vård, dock är 

denna bestämmanderätt begränsad av att personen inte får kräva aktiv hjälp att dö (Prop. 

1981/82:97, s. 118; Statens medicinsk-etiska råd [SMER], 2017). I Sverige finns det även ett 

behandlingsalternativ som heter palliativ sedering som dock är relativt ovanlig (Strang, 2009). 

Denna behandling har ibland dubbla effekter i form av att det är en förhöjd risk att påskynda 

döden genom biverkningarna av starka opioider (Symons, 2019). Anquinet et al. (2012) menar 

att i riktlinjerna finns det en distinkt skillnad mellan påskyndad död och sedering, men att det i 

klinisk verksamhet kan föreligga ett dunkel mellan skillnaderna. Syftet med denna behandling i 

Sverige är dock enligt läkarförbundet, att minska lidande i livets slutskede, inte att påskynda 

döden (Eckerdal, Birr & Lundström, 2009). Frågan om dödshjälp har debatterats och diskuterats 

och i en undersökning gjord i Sverige 2015 svarade 69% av befolkningen att de var positiva till 

påskyndad död. Förutsättningar de tog ställning utifrån var: Personer med obotlig sjukdom som 

inte hade någon utsikt till förbättring, outhärdligt lidande och på egen begäran bad läkare om att 

avsluta sitt liv. I en undersökning bland Sveriges läkarkår som genomfördes 2007, splittrades 

resultatet i tre delar, 34% svarade att påskyndad död kunde accepteras under de ovan angivna 

villkoren, 39% att det inte kunde accepteras och 25% ställde sig tveksamma (Statens medicinsk - 

etiska råd [SMER], 2017). 

 

I nuläget tillåter följande länder påskyndad död i form av assisterat självmord eller eutanasi med 

olika förbehåll: Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Schweiz, vissa delstater i USA tillåter det 

endast i “extrema undantagsfall”. Kanada erbjuder både assisterat självmord och dödshjälp sedan 

2016, där läkare som inte vill medverka måste hänvisa patienten till en kollega. I Kanada 

påbörjades 2018 en diskussion angående åldersgränsen på 18 år (Respekt livet år 2017, 

https://respektlivet.nu/fragor-svar/dodshjalp/i-vilka-lander-ar-dodshjalp-tillatet;  

https://www.vardfokus.se/tidningen/2017/nr-3-2017-3/nu-kartlaggsdodshjalp/). 

 

De två vanligaste metoderna för påskyndad död är Oregonmodellen och Beneluxmodellen.  

I Oregonmodellen så är första steget att patienten muntligen uttrycker önskan om att få dö. 

Kraven för att inom lagens gränser få tillgång till påskyndad död är att patienten har en dödlig 

sjukdom som förväntas leda till döden inom sex månader förutsatt att ingen behandling ges för 

https://respektlivet.nu/fragor-svar/dodshjalp/i-vilka-lander-ar-dodshjalp-tillatet
https://www.vardfokus.se/tidningen/2017/nr-3-2017-3/nu-kartlaggsdodshjalp/
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att bromsa förloppet. Patienten skall också ha en god informationsgrund vad gäller diagnos, 

prognos, riskerna, resultatet samt vilka alternativ som finns, såsom smärtlindring och palliativ 

vård. Bedömningen görs av läkare som även ska bedöma om patienten är beslutskompetent och 

fri från psykisk ohälsa, läkaren kan ta hjälp av psykiatriker för utredningen om den psykiska 

hälsan. Om allt ovan är godkänt görs en skriftlig begäran av påskyndad död av patienten, denna 

begäran skall bevittnas av två personer var på en av dessa inte får vara anhörig, vårdpersonal 

eller ha arvsrätt. Det måste göras två muntliga begäran med minst 15 dagars mellanrum. 

Läkemedlen får administreras först 48 timmar efter att den andra muntliga begäran är gjord. 

Patienten har rätten att ändra sig under hela skedet och innan läkemedelsutskrivningen skall 

läkaren igen göra bedömningen att beslutet är välinformerat. Beneluxmodellen finns i sin tur i 

lite olika utformningar där olika länder har olika lagstiftning för att applicera den. Liksom i 

Oregonmodellen så är den inblandade läkaren obligerad att försäkra sig över patientens 

frivillighet, beslutskompetens samt information om prognos, diagnos etc. Läkaren skall också 

tillsammans med patienten kommit fram till att det inte finns någon annan rimligare utgång. I 

Beneluxmodellen är kravet för att begära påskyndad död outhärdligt lidande, läkaren måste 

också konsultera annan läkare som skall träffa patienten och utfärda ett skriftligt intyg om att 

villkoren är uppfyllda. Patientens liv skall avslutas på ett sätt som är förenligt med god 

medicinsk vård. I Beneluxmodellen ryms också förhandsdirektiv, vilket innebär att om patienten 

exempelvis skulle få en demenssjukdom eller av någon annan anledning inte kan uttrycka sin 

vilja så skall patienten ändå kunna få påskyndad död. Påskyndad död får även ges till en patient 

utan förhandsdirektiv om medvetandet sänks strax innan det slutgiltiga beslutet skall tas och 

lidande kvarstår. Påskyndad död som finns idag är reglerad i lagstiftning och det är vissa 

skillnader i hur lagstiftningen har skrivits, exempel på skillnader som är vid vilken ålder rätten 

att begära detta finns, vilka kriterier som krävs, om begäran skall vara skriftlig eller muntlig samt 

vem som genomför handlingen vid påskyndad död. Det enda genomgående kriteriet i alla 

modeller är outhärdligt lidande (SMER, 2017).  

 

Att samtala om döden är något som är relevant för all personal som arbetar inom sjukvården. I en 

studie av Guirimand, Dubois, Laporte, Richards och Leboul (2014) visade det sig att 

sjuksköterskorna till 90% mottog de första frågorna och samtalen om döden. God klinisk vård i 

livet slutskede och exempelvis genomföra beslut om icke behandling kräver en förståelse för 

medicin, etik och kulturella aspekter (Manalo, 2013). Även om vi i Sverige inte tillåter 

påskyndad död i aktiv form så kan vi fortfarande möta patienter som vill avsluta sina liv. Att 

uttrycka en önskan om att få dö kan vara signal om att patienten ändrar sitt synsätt om sin 

sjukdom, det är därför viktigt att detta uttryck kan diskuteras och att vårdgivaren visar att denne 
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är villig att lyssna (Gastmans, Van Neste & Schotsmans, 2004). Att vara förberedd för döden är 

något som anses vara en viktig del för att få en god död, förberedelsen för döden är ofta 

sammankopplad med att vara medveten om sitt tillstånd och få ett ökat behov av information 

samt en känsla av kontroll över sina behandlingsmöjligheter (Houska & Loucka, 2019).  

 

Att diskutera påskyndad död är viktigt, inte bara för läkarkåren utan för de personalgrupper som 

arbetar med omvårdnad. Detta genom att skapa förståelse, varför söker sig vissa människor till 

en påskyndad död och suicidtankar? Kan förståelsen öka till varför människor gör det kanske det 

kan skapas bättre förutsättningar för palliativ vård. Denna studie har möjligheten att bringa nytt 

ljus i denna fråga och ge tillåtelse till diskussioner där vårdpersonal kan diskutera om ämnet med 

en lite djupare förståelse kring problematiken och att ta bort den tabubelagda känsla som verkar 

finnas runt ämnet. Syftet var därför att genom en systematisk litteraturöversikt sammanställa 

kunskap om påskyndad död för vuxna personer. 

 

Specifika frågeställningar:  

● Hur används påskyndad död inom hälso- och sjukvård?  

● Vad gör att patienter efterfrågar påskyndad död?  

● Hur beskrivs påskyndad död utifrån vårdpersonals perspektiv och närståendes perspektiv?  

 

Metod 

För att genomföra denna studie valde vi att göra en systematisk litteraturöversikt. Studien 

genomfördes med stöd från Whittemore och Knafl (2005). I deras studie beskrivs fördelen med 

att kunna hämta data från studier med olika ansats. Detta ger en mer omfattande förståelse av ett 

fenomen eller sjukvårdsproblem.  

 

Litteratursökning 

Databaser som användes för sökningen var: Pubmed och Cinahl. Pubmed användes då det är den 

största medicinska databasen med engelskspråkiga tidskriftsartiklar inom bland annat medicin 

och omvårdnad (Karolinska institutet [KI], 2019). Cinahl användes då den främst innehåller 

engelskspråkiga tidskriftsartiklar inom bland annat medicin och omvårdnad med en bredare 

inriktning mot vårdpersonal (Karolinska institutet [KI], 2019; Luleå tekniska universitet [LTU], 

2019). Då påskyndad död är ett ord med många definitioner gjordes en pilotsökning dels för att 

få en bild över vilket material som fanns och dels för att se vilka termer som användes för att 

söka information inom ämnet. Detta resulterade i följande sökord: Euthanasia, Euthanasia 
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Passive, Suicide Assisted, Terminal Care, Terminal Care (Saba CCC), Care, Europe, United 

States, Victoria, Canada, Belgium, Netherlands och Use. Länderna användes som sökord för att 

kunna möta frågeställningen om hur påskyndad död används. 

 

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, s.77) beskriver att inklusionskriterier för en 

sökning kan ange exempelvis specifika patientgrupper och specifika resultatmått samt kan även 

ge en avgränsning till en viss typ av studier. Inklusionskriterierna för denna studie var artiklar 

publicerade från år 2000 och framåt, artiklar skrivna på engelska, studier inriktade på människor 

(för att undvika studier om att avliva djur) och studier med fokus på vuxna personer över 19 år. 

Vi valde 19 år som gräns på grund av att databaserna vi använde angav 19 år som gräns för 

vuxna personer. Exklusionskriterier var artiklar med religion bias. Med religion bias menar vi 

argument som inte stöds av forskning eller studier utan stöds av till exempel bibeln, toran eller 

koranen, där det tydligt framgick olika religioners ståndpunkt gällande påskyndad död utifrån 

deras respektive heliga skrift. 

 

Tidigt i arbetet upptäcktes det att själva sökningen var problematisk. Eftersom det finns så 

många begrepp för påskyndad död var det utmanande att få till en sökning som gav antingen 

tillräcklig mängd träffar eller en hanterbar mängd data. Att använda sig av de booleska 

operatörerna kan hjälpa att avgränsa eller bredda en sökning (Willman et al., 2016, s.73). I 

Pubmed valdes booleska sökoperatören OR för att få en bredare sökning över begreppen, detta 

gav dock en ohanterbar mängd artiklar. Om operatören AND lades till så blev däremot 

sökresultaten för få. Vi valde då att hållas oss till OR men att göra en snävare sökning med hjälp 

av begränsningar. De begränsningar som användes var: adult 19+, aged 65+, publiceringsår 

2000–2019, humans, interview, personal narrative, observational study, review och systematic 

review, de finns angivna i Tabell 1. Dessa avgränsningar gav en mer hanterbar mängd artiklar att 

gå igenom. Utöver de systematiska sökningarna genomfördes även manuella sökningar från 

referenslistor och “similar articles”-funktionen i Pubmed sökningen för att såsom Willman et al. 

(2016, s.89) beskriver finna fler intressanta referenser som kan leda till nya värdefulla artiklar.  

 

I Cinahl valdes en kombination av booleska operatorerna OR och AND för att nå en hanterbar 

mängd artiklar, då sökning med enbart operatören OR gav en ohanterlig mängd artiklar. De 

begränsningar som användes för sökningen var: 2000–2019, english och all adults, de finns 

angivna i Tabell 1 och baserades även här på denna studies inklusionskriterier. I Tabell 1 

presenteras den systematiska litteratursökningen i de olika databaserna. 
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Tabell 1. Översikt litteratursökning 

Syftet med sökning: Sammanställa kunskap om påskyndad död. 

Pub Med. 2019-09-27 Begränsningar:  

1* = Adult 19+, Aged 65+, 2000 – Humans.  

2* = Adult 19+, Aged 65+, 2000 – Humans, Interveiw, personal narrative.  

3* = Adult 19+, Aged 65+, 2000 – Humans, Interview, personal narrative, observational study, review,  

systematic review. 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  

1 FT Euthanasia 27 444  

2 FT Assisted suicide 6530  

3  1 OR 2 27 445  

4 FT Care 2301649  

5  2 AND 4 11909  

6 1* 3 1334  

7 1* 2*  3 2  

8 1* 2* 3* 3 83 4 

CINAHL. 2019-09-26 Begräsningar:  

1* - 2000-2019  

2* - English 

3* - All adults 

Söknr *) Söktermer Antar träffar Antal valda 

1 CH Euthanasia + explode 7 171  

2 CH Euthanasia, passive 4 332  

3 CH Suicide assisted 3 359  

4  1 OR 2 OR 3 9 420  

5 CH Nurses + explode 202 605  

6 CH Practical nurses 5 261  

7  5 OR 6 202 605  
8 CH Terminal care + explode 58 352  

9 CH Terminal care (Saba CCC) 4  

10 CH Terminally ill patients + explode 10 836  

11  8 OR 9 OR 10 62 514  

12  4 AND 7 AND 11 340  

13 1* 12 258  

14 1* 2* 12 250  

15 1* 2* 3* 12 66 16 

CINAHL 2019-09-19. Begränsningar:  

1* - English 

2* - 2000–2019 

3* All adults 

Söknr *) Söktermer Antar träffar Antal valda 

1 CH Euthanasia + explode  7173  

2 CH Euthanasia passive 4333  

3 CH Suicide assisted 3359  

4 CH Europe + explode 549733  

5 CH United States + explode 633163  

6 CH Victoria 8046  

7 CH Canada + explode 92052  

8 CH Belgium 6893  

9 CH Netherlands 27427  

10 CH Use 1009940  

11  1 OR 2 OR 3 9422  
12  10 AND 11 914  

13 1* 2* 3* 5 AND 12  58 6 

14 1* 2* 3* 6 AND 12 3 1 

15 1* 2* 3* 7 AND 12 12 2 

16 1* 2* 3* 8 AND 12 6 4 

17 1* 2* 3* 9 AND 12 19 6 

18 1* 2* 3* 4 AND 12 64 6 
*)MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritext sökning.   
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Efter litteratursökningen valdes 45 artiklar ut baserat på titlar som kunde motsvara vårt syfte. 

Innan vi började läsa abstrakten kontrollerade vi vilka av dessa artiklar vi hade tillgång till i 

fulltext. I den processen försvann 16 artiklar. För de kvarvarande 29 artiklarna läste vi abstrakten 

för att få en djupare förståelse för studiernas innehåll, utifrån om abstraktet motsvarade vår 

frågeställning valdes artikeln vidare till nästa steg. I detta steg exkluderades 8 artiklar. Av de 

ursprungliga 45 artiklarna kvarstod nu 21 artiklar som vi läste i sin helhet. Av dessa artiklar 

exkluderades 7 artiklar. Dessa 7 artiklar exkluderades av olika skäl. Det mest förekommande 

skälet var att de inte var överförbara till våra frågeställningar. Ett par av dessa artiklar exkluderas 

också på grund utav att det för religiöst anknutna och inte baserade sitt resultat utifrån forskning. 

Efter denna fas kvarstod 14 artiklar. I dessa 14 artiklar genomfördes en manuell sökning som gav 

3 artiklar som inkluderades.  

 

Sammanfattningsvis gav sökningen 45 artiklar. Av dessa 45 exkluderades 31. Av de 14 

kvarvarande tillkom 3 artiklar med hjälp av en manuell sökning. Den slutgiltiga mängden artiklar 

som ingick i analysen var 17 stycken.  

 

Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskningen användes SBU:s granskningsmall: Mall för kvalitetsgranskning av 

systematiska översikter enligt AMSTAR samt SBU:s granskningsmall för kvalitetsgranskning av 

kvalitativa studier (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017). För 

den kvantitativa studien som inkluderades användes bilaga G (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011, s.173) då det är en granskningsmall vi har arbetat med tidigare. Samtliga 

granskningsmallar är baserade på frågeställningar som skall besvara med ja, nej, inte tillgängligt, 

vet ej eller kan inte svara. Genom att granska och besvara alla dessa frågor görs en bedömning 

av artiklarnas kvalitet. Huruvida en artikel räknas ha en hög eller låg kvalitet är upp till 

granskaren då det inte finns ett krav på ett visst antal “ja” för att uppnå de olika nivåerna för hög, 

medel eller låg kvalitet (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2017). Vi valde att 

följa Willman, Stoltz och Bahtservani (2011, s.108) där artikeln tilldelas ett poäng vid ett positivt 

svar och noll poäng vid ett negativt svar samt där det inte tydligt fanns eller ej var tillämpligt. 

Poängen räknades sedan samman för att omvandlas till procentform. Där 80% bedömdes som 

hög kvalité, 70–79% som medelkvalité och 60–69% som låg kvalité. Efter kvalitetsgranskningen 

kvarstod 17 artiklar, dessa presenteras i Tabell 2.  
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Tabell 2 Översiktstabell av valda artiklar som ingår i analysen (n=17) 

  

Författare/År Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 
 
Conejero, 
Olié, 

Courtet, 
Calati, 
2018.  

 
Kvalitativ  

 
Ej specificerat 
antal artiklar.  

 
Litteratursökning i 
databasen PubMed/ 

Analysmetod saknas.  

 
Att äldre är särskilt utsatta 
för kognitiva 

nedsättningar, social 
isolation, försämrat 
beslutsfattande & fysisk 
och psykisk smärta, vilket 
försvårar bedömningen av 
suicidala beteenden.  

 

Låg. 

De Bal, 
De Casterlé, 
De Beer, 

Gastmans,  
2005.  

Kvalitativ  15 individer. Intervjuer/ 
Grounded theory.  

Trots att eutanasi inte var 
lagligt har sjuksköterskor 
en viktig roll hos patienter 

som ville påskynda sin 
död. Hos sjuksköterskor 
framstod maktlöshet som 
främsta känsla på grund 
av oförmåga att möta 
patientens behov.  

Hög. 

De Lima, 
Woodruff, 

Pettus, 
Downing, 
Buitrago, 
Munyoro, 
Venkateswaran, 
Bhatnagar, 
Radbruch, 
2017.  

Kvalitativ  9 personer 
formade en 

arbetsgrupp. 
Individerna var 
medlemmar i 
IAHPC 

Sökning bland 
vårdorganisationer samt 

diskussioner inom 
teamet. 

Att inget land bör 
överväga legalisering av 

eutanasi förrän man kan 
säkerställa god tillgång 
till palliativ vård och 
lämplig medicinering.  

Låg. 

Gerson, 
Bingley, 
Preston, 
Grinyer, 
2019.  

Kvalitativ  30 Artiklar. Systematisk 
litteratursökning/ 
Analys enligt Hawkers 
ramverk 

Att det behövs bättre 
kommunikation mellan 
professionerna när det 
gäller hanteringen av 
känslor i samband med att 
patienterna erhåller 
eutanasi, assisterat 
självmord eller påskyndad 

död. 

Hög. 

Rurup, 
Deeg, 
Poppelaars, 
Kerkhof, 
Onwuteaka-
Philipsen, 
2011.  

Kvantitativ  1794 personer. Longitudinell. Färdiga 
frågor. Intervjuer.  
P – värde samt 
procentsats användes 
för analys. 

Att fysiska och sociala 
karaktärsdrag var viktiga 
faktorer för en önskan om 
att dö. Samt att en önskan 
om att dö inte 
nödvändigtvis innebär en 
depression. Dock borde 
en undersökning för 

depression genomföras. 

Hög. 

Van 
Wijngaarden, 
Leget, 
Goossensen, 
2014.  

Kvalitativ  9 artiklar. Systematisk 
litteratursökning/ 
Critical Interpretive 
Synthesis (CIS analys) 

Att åldersrelaterade 
förluster utgör en 
avgörande faktor i att 
utveckla en önskan om att 
få dö. 

Medel. 

Van 
Wijngaarden, 

Leget, 
Goossensen, 
2015.  

Kvalitativ  25 personer. Djupintervju med 
reflekterande livsvärlds 

åtagande/ fenomeno-
logisk analys. 

Att personer som 
genomgår känslor som 

smärta, distansering, 
förlust av självständighet 
och samhörighet uttrycker 
en ökad önskan att avsluta 
sitt liv. Att de blir deras 
enda väg ut ur lidandet.  

Medel. 



 

10 
 

Tabell 2 forts. Översiktstabell av valda artiklar som ingår i analysen (n=17)  

  

Författare/År Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 
 
Al Rabadi 
LeBlanc, 
Bucy,  

Ellis, 
Hershman, 
Meyskens, 
Taylor,  
Blanke, 
2019.  

 
Kvantitativ  

 
2558 personer 

 
Datainsamling från 
hälsomyndigheter i 
Oregon och 

Washington/ 
P-värde och x2 test 
användes för analys. 

 
Att störst andel var 
cancersjuka som sökte 
påskyndad död. Samt 

undersökte hur lång tid 
det tog från att dosen 
läkemedel administrera-
des till att döden 
inträffande. Samt översåg 
risken för att behandling-
en inte fungerar och 
patienten vaknar upp.  

 
Medel 

Ganzini, 
Goy, 
Dobscha, 
Prigerson, 
2009.  

Kvantitativ  95 personer Frågeformulär/ 
P – värde och 
standardavvikelse  

Att närstående till 
patienter som intagit 
dödlig dos läkemedel i 
högre omfattning 
upplevde positiva tankar 
motsatt till de närstående 
där patienten inte intaget 
läkemedel.  

Hög 

LiPuma,  

DeMarco,  
2015. 

Kvalitativ  1 fallstudie Data insamlades från ett 

verkligt fall. Anonym 
berättelse från en 
patient. / Diskurs utifrån 
riktlinjer från en 
medicinsk myndighet i 
Holland.  

Att möjligheten att välja 

hur man vill möta döden 
borde finnas, men att 
många hade valt palliativ 
sedering över aktivt 
påskyndad död ändå.  

Låg 

McMillen, 
2008.  

Kvalitativ  8 personer Strukturerade 
intervjuer. 

Grounded theory. 
Ramverksanalys. 

Att sjuksköterskans 
yrkeserfarenhet påverkar 

deras inflytande gentemot 
läkarna och 
behandlingsråd samt deras 
roll gentemot stöttandet 
av närstående. 

Medel 

Gilbert, 
Boag, 
2019.  

Kvalitativ  1 fall Fallstudie.  
Deltagande länder fick 
ett fiktivt fall där de tog 

ställning till ett 
agerande.  

Att en lagstiftning om 
påskyndad död inte 
kommer att leda till en 

enkel hantering av frågan. 
Men åtminstone öppna 
dialogen kring vård, 
empati, kärlek och 
medlidande runt om i 
samhället. 

Hög 
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Tabell 2 forts. Översiktstabell av valda artiklar som ingår i analysen (n=17)  

 

Analys 

Metoden som användes för analysen av arbetet beskrivs av Whittmore och Knafl (2005) i fem 

steg: datareduktion, data visning, data jämförelse, slutsats och verifiering. Första steget i 

analysen är datareduktion. Whittmore och Knafl (2005) beskriver att en kategorisering behövs 

för att tydliggöra vilken information som skall tas tillvara på, samt att informationen bör sättas in 

i ett logiskt ramverk. Vi valde att skapa ramverket baserat på våra frågeställningar. I en matris 

sorterade vi data som svarade mot frågeställningen och vilken artikel datan tillhörde så vi enkelt 

kunde gå tillbaka och se vilken information som kom från vilken källa. Nästa steg är data 

visning, eftersom vi hade en relativt liten mängd data kunde vi använda samma matris i 

extraheringen och datavisningen. Nästföljande steg var datajämförelse, vilket enligt Whittemore 

och Knafl (2005) innebär undersökning av datan för att identifiera mönster, teman eller 

Författare/År Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 
 
Ball, 
Hodge,  

Jansen, 
Nickle,  
Sibbald, 
2019. 

 
Kvalitativ  

 
7 personer ur 
olika 

medicinska 
yrkesgrupper 
granskar och 
bedömer 260 
fall 

 
Deskriptiv studie 
En sammansatt grupp 

bedömde 260 fall. 

 
Att en god logistik krävs 
för att möta förfrågningar 

om påskyndad död. 
Särskilt viktigt var: 
multidisciplinär 
kommitté, tydliggöra 
förväntningar hos patient 
och anhöriga, samt att 
överse varje fall för 
eventuella förbättrings-
möjligheter. 

 
Medel 

Huxtable, 
Möller, 
2007. 

Kvalitativ  1 rättsfall om en 
patient som 
önskad 
påskyndad död. 

Datainsamling från 
rättsfallet. Analys 
genom diskurs. 

Att eutanasi kan innebära 
en respekt för autonomin 
samt en definitiv på vad 
eutanasi innebär. 

Låg 

Silivus, 
Memon,  
Arain,  
2019. 

Kvantitativ  51 artiklar Litteratursökning/ 
T-test, x2 – test samt 
mann – whitney test.  

Att bedömningen inför 
begäran om assisterat 
självmord måste göras av 
2 oberoende läkare. Att 

utförandet av intaget av 
läkemedel kan 
genomföras i patientens 
hem.  

Hög 

Beuthin, 
Bruce, 
Scaia, 
2018.  

Kvalitativ  17 personer Semistrukturerad 
intervju/ Tematisk 
analys. 

Att sjuksköterskor har ett 
holistiskt synsätt utan att 
döma patienten hur dom 
kan använda sig av sin 

yrkesprofession i 
bemötandet av patienter.  

Medel 

Terkamo-Moisio 
Gastmans, 
Ryynänen, 
Pietilä,  
2019.  

Kvantitativ  1003 
Sjuksköterskor 

Elektronisk 
frågeformulär/ 
P – värde samt 
standardavvikelse. 

Att sjuksköterskans åsikt 
gällande påskyndad död 
borde tas i åtanke. 
Sjuksköterskans olika syn 
på påskyndad död utifrån 
trosuppfattning eller ingen 

trosuppfattning. 

Hög 
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relationer. Whittemore och Knafl (2005) beskriver vidare att när mönster börjar att kunna 

urskiljas kan en konceptuell karta ritas innehållande majoriteten av varianterna eller identifierade 

teman. En sådan typ av karta blev aldrig aktuell i denna studie då vi upplevde att matrisen vi 

använt gav en bra översikt över materialet och med hjälp av den så kunde vi se samband och 

göra synteser av de innehåll som var återkommande. För att enklare hitta bland innehållet 

använde vi oss av en färgkodning. Utifrån matriserna och datajämförelsen kunde vi dra slutsater 

som svarade mot våra frågeställningar. Vidare beskriver Whittemore och Knafl (2005) vikten av 

att kontinuerligt revidera slutsatserna eller de konceptuella modellerna för att inkludera så 

mycket data som möjligt. Detta steg skedde löpande genom vårt arbete för att se till att alla 

huvudfrågor blev besvarade ur alla perspektiv relevanta för denna studies syfte och 

frågeställningar. 

 

 

Resultat 

Analysen bestod av 17 artiklar med olika ansatser som skulle svara på frågeställningarna. 

Resultatet beskrivs i brödtext med respektive frågeställning som rubrik. 

 

Hur används påskyndad död inom hälso- och sjukvård? 

Kanada 

I Kanada erbjuds påskyndad död med medicinsk hjälp, där patienten kan välja mellan intravenös 

administrering eller oral medicinering (Beuthin, Bruce & Scaia, 2018). I en studie av Silvius, 

Ameera Memon och Mubashir Arain (2019) framkom det att den federala lagstiftningen krävde 

att minst två läkare eller sjuksköterskor som är duktiga på att bedöma patientens prognos, 

lidande och kapacitet redovisar fullständiga och oberoende bedömningar. De båda måste komma 

överens gällande slutsatserna av de individuella bedömningarna för att antingen godkänna eller 

ge avslag för påskyndad död. Patientens kapacitet att ge informerat samtycke bedöms vid 

bestämda tidpunkter, detta för att säkerställa att patienten villigt samtycker till att söka 

påskyndad död. Patientens kapacitet att ge informerat samtycke gäller även vid tidpunkten för att 

underteckna begäran, bedömningarna samt direkt före leveransen. I en studie av Ball, Hodge, 

Jansen, Nickle och Sibbald (2019) beskrevs att den kanadensiska lagstiftningen kräver en tio 

dagars väntetid mellan en patients skriftliga begäran om påskyndad död och utförandet av 

proceduren. Detta kan frångås om kliniker tror att patienten riskerar att förlora kapacitet. 

 

Europa  
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I Nederländerna och Belgien tillåts medicinskt assisterat självmord där en läkare förskriver ett 

recept på en dödlig dos läkemedel som patienten själv intar. I dessa länder tillåts även att läkaren 

utför administreringen av läkemedlet till patienten och avslutar patientens liv förutsatt att 

patienten önskat detta. Detta tillåts för medlemmar i samhället inklusive minderåriga och 

personer som lever med psykiatriska störningar vilket beskrivs i en studie av Gilbert och Boag 

(2019). I en studie av Huxtable och Möller (2007) beskriver att patienten måste själv begära 

påskyndad död och de beskriver vikten av att patienten som ska genomgå påskyndad död måste 

lida outhärdligt mycket samt att den som ska utföra den påskyndande döden måste vara läkare. 

Schweiz tillåter endast assisterat självmord därmed en skillnad gentemot Belgien och 

Nederländerna, här tillåts det endast om personen som hjälper patienten att avsluta sitt liv inte 

har någon egen vinning av patientens död. Det innebär att läkare kan förskriva recept till 

patienten som själv intar läkemedlet eller att en anhörig assisterar patienten att ta sitt liv Gilbert 

och Boag (2019). 

 

Australien 

I Victoria, Australien legaliserades påskyndad död 2019. Ett självadministeringstillstånd kan 

sökas där läkare förskriver ett recept på den dödliga dosen läkemedel och ger detta till patienten 

som själv administrerar läkemedlet genom oral eller intravenös medicinering (Gilbert & Boag, 

2019). Vidare i studien av Gilbert och Boag (2019) framkom att lagstiftningen om påskyndad 

död begränsas av skyddsåtgärder vilka syftar till att skydda individens rättigheter, men de finns 

omständigheter där ledningen kan utmanas. Patienter måste påvisa sin kapacitet till att kunna ta 

egna beslut, detta bedöms av ett fyra stegs test utfört av läkare. Under testet måste patienter visa 

att de kan förstå relevant information för effekterna av beslutet, kunna behålla och bedöma 

informationen för att underlätta sitt beslut, samt kunna kommunicera deras beslut, syn och behov 

till relevanta individer exempelvis jurister och läkare via tal, gester eller annat kommunikativt 

vis. Införandet av lagstiftningen gällande påskyndad död skiftar fokus från rätten att dö till rätten 

för “en god död”. 

 

USA 

I USA kan påskyndad död erbjudas med medicinsk hjälp, där patienten får läkemedel utskrivet 

av läkare men själv måste vara kapabel att inta den dödliga dosen enligt Al Rabadi et al. (2019). 

I vissa delstater i USA används påskyndad död där en läkare tillhandahåller nödvändiga 

läkemedel och/eller information till patienten om hur hen själv kan avsluta sitt liv. Ett krav är 

dock att förväntad återstående livslängd är mindre än 6 månader. Det kan dock finnas svårigheter 
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med att beräkna den förväntade livslängden hos patienten påtalas i en studie av LiPuma och 

DeMarco (2015). 

 

Vad gör att patienter efterfrågar påskyndad död? 

Förluster 

En vanlig orsak till att patienter efterfrågar påskyndad död enligt studien av Van Wijngaarden, 

Leget och Goossensen (2014) är det som kan beskrivas som åldersrelaterade förluster. Detta 

beskrivs av patienter som förlorad kontroll över kroppen, förlorad samhörighet och förlorad 

mening. Med dessa förluster förlorar individerna snart sig själva. Det är också utmärkande att de 

personer som inte upplever sig ha “mastery” (herravälde över sin egen kropp/tillvaro) i större 

utsträckning tenderar att vilja avsluta sina liv. En orsak som kan tyckas självklar men som bör 

nämnas är ålder. Conjero, Olié, Courtet och Calati (2018) påvisar att när personer från 64 år och 

uppåt tillfrågades tre gånger på en tidsperiod av sju år sågs att antalet som ställde sig positiva till 

påskyndad död ökade för varje gång. I studien (Conjero et al., 2018) påvisas en medianålder för 

de som genomförde någon form av påskyndad död till 72 år. Rurup et al. (2011) skriver också att 

de äldre som hade en önskan om att dö var äldre än 75 år, hade mindre sociala nätverk och hade i 

större utsträckning syn eller hörselnedsättning. Ensamhet beskrevs även i studien av Van 

Wijngaarden et al. (2015) där samtliga patienter som upplevde sig redo att dö beskrev att 

ensamhet var en stor faktor till deras beslut. Här beskrivs en förlust av självet när personen 

tappar greppet om omvärlden och mister känslan av att vara delaktig i något. Att ensamhet var 

en avgörande faktor för en önskan om att få dö stöds också av Rurup et al. (2011). Conjero et al. 

(2018) kunde också påvisa att de personer som hade tankar på att avsluta sina liv skattade de 

sociala stödet lågt, känsla av sammanhang lågt samt kroniska besvär högt.  

 

Frustration 

Van Wijngaarden et al. (2014) beskriver vidare hur olika personlighetsdrag hade 

sammankoppling med önskan om påskyndad död. Utåtagerande, arga och frustrerade personer 

hade en högre benägenhet att efterfråga påskyndad död. Frustrationen och ilskan låg ofta i att 

inte bli uppmärksammade av vårdpersonal, inte få rätt vård samt en besvikelse på samhället och 

familjen. I denna studie kunde de också påvisa att färre personer än förväntat som efterfrågade 

påskyndad död uppvisade depressiva symtom. De känslor som var förknippade med en önskan 

om påskyndad död var framförallt extern ånger (frustrationen på omvärlden, vården och 

familjen), hopplöshet och ensamhet. 

 

Bristande symtomkontroll 
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Rurup et al. (2011) påvisar att de som önskar att avsluta livet har dubbel så hög skattning vad 

gäller kroniska sjukdomar samt upplever smärta i större utsträckning, detta stöds också av De 

Lima et al. (2017) som beskriver att minskad smärtlindring leder till ökad risk för att vilja avluta 

livet. I en studie av Gilbert och Boag (2019) beskrivs en ökande trend bland personer med 

terminala sjukdomar där det gått från “liv till varje pris” till ett begrepp om en död med 

värdighet och under omständigheter de har mer kontroll över, vilket gör att påskyndad död 

efterfrågas. 

 

I en studie av LiPuma och DeMarco (2015) framkom att många patienter troligtvis skulle finna 

sedering som påskyndad död som ett mer tillfredsställande sätt att dö på än att själv behöva 

svälja en dödlig dos. Detta kan kopplas till studien av Al Rabadi et al. (2019) där det framkom 

att tiden mellan intaget av medicinen för påskyndad död och då patienten faller i koma varierar 

mellan en till 660 minuter och tiden mellan intag och död varierar mellan en till 6240 minuter 

vilket är mer än 4 dygn. Vidare beskrivs att det finns patienter som vaknar upp igen efter intaget 

av medicinen. 

 

Hur beskrivs påskyndad död utifrån vårdpersonals perspektiv och närståendes 

perspektiv?  

Vårdpersonal 

Terkamo-Moisio, Gastmans, Ryynänen och Pietilä (2019) beskriver att hänsyn till 

sjuksköterskans uppfattning vid beslutfattande gällande påskyndad död bör tas i beaktande samt 

att det ingår i sjuksköterskans roll att förbereda patienten inför processen för påskyndad död. 

Sjuksköterskor beskrev det som viktigt att närvara när den påskyndade döden utförs om 

patienten önskar det. Sjuksköterskor som beskrev att de hade en stark trosuppfattning tenderade 

att ha en negativ syn på deras roll vid påskyndad död. I en studie av Gerson, Bingley, Preston 

och Grinyer (2019) beskrevs att sjuksköterskor upplevde en moralisk förtvivlan när patienter 

valde att avsluta sina liv på ett sätt som gick emot deras egen trosuppfattning. Medan 

sjuksköterskornas syn på om patienter valde att frivilligt sluta äta och dricka upplevdes detta inte 

lika moraliskt påfrestande. I studien av Terkamo-Moisio et al. (2019) beskrevs de sjuksköterskor 

som icke troende mer instämmande med att ha ett aktivt engagemang i besluten om påskyndad 

död, där de var mer förberedda att delta i den påskyndande dödsprocessen.  

 

I en studie av De Bal, De Casterlé, De Beer och Gastmans (2005) beskrivs en känslomässig 

konflikt bland sjuksköterskor som får ta emot begäran om en påskyndad död. Sjuksköterskor 

uttryckte oro över om det var patientens sanna vilja eller om det var ett dolt rop på hjälp. De 
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sjuksköterskor som arbetade inom palliativ vård upplevde att en påskyndad död gick emot 

principerna av palliativ vård och upplevde att det borde finnas någon bättre lösning än 

påskyndade av döden. Den känsla som sjuksköterskor beskrev att de upplevde i störst 

utsträckning var maktlöshet som i huvudsak utlöstes av att de inte kunde möta patientens 

begäran. Utöver maktlöshet var ångest en känsla som var återkommande, ofta utlöst av den egna 

okunskapen i hur de skulle reagera på patientens förfrågan. Det fanns också positiva känslor 

inblandade, vissa sjuksköterskor såg de som positivt att ha den kontakten att patienterna vågade 

framföra och prata om så tunga frågor som påskyndad död. 

 

I en studie av McMillen (2008) beskriver sjuksköterskor sin involvering i beslutsfattandet kring 

att avsluta behandling som delad. Sjuksköterskor beskriver att de inte kan ta beslutet att avsluta 

behandlingen men att de kan ha en ovärderlig roll genom att delge läkaren betydande bidrag i 

beslutsfattandet med både klinisk information och familjens syn på situationen. Sjuksköterskor 

beskriver sig som mer vaksamma över hur väl patienten svarar på behandlingen eller inte detta 

på grund av att de spenderar det mesta av sin tid i patientens närhet. Vilket i sin tur gör att 

sjuksköterskor tycker man ska avsluta behandlingen i ett tidigare skede än läkaren. 

 

Närstående 

I en studie av Ganzini, Goy, Dobscha och Prigerson (2009) beskrivs att närstående till patienter 

som efterfrågat men inte fått en dödlig dos läkemedel förskriven var mer benägna att ångra hur 

deras älskade dog. I studien beskrivs en skillnad för hur närstående upplevde patientens sista 

dagar i livet utifrån om patienten tillhandahållits läkemedel eller inte för att avsluta sitt liv. Hos 

de patienter som tillhandahållits en dödlig dos läkemedel upplevde närstående det inte som en 

börda att ta hand om den sjuke. Samtidigt beskrev närstående livskvaliteten de sista dagarna hos 

den sjuke som tillhandahållits en dödlig dos läkemedel bättre än närstående till patienter som 

efterfrågat men inte tillhandahållits en dödlig dos läkemedel. Vidare beskrivs att större delen av 

de närstående kände sig tillfreds och delaktiga i den avlidnes val i livets slutskede, accepterade 

döden och kände sig nöjda med möjligheten att ta avsked. En del närstående kände ånger för hur 

den sjuke avlidit, några ville ha fler möjligheter att ta hand om den sjuke och upplevde 

svårigheter att tala om döden. 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om påskyndad 

död för vuxna personer. Tre frågeställningar var formulerade. Hur används påskyndad död inom 
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hälso- och sjukvård? Vad gör att patienter efterfrågar påskyndad död? Hur beskrivs påskyndad 

död utifrån vårdpersonals perspektiv och närståendes perspektiv?  

 

I denna litteraturstudie framkom det några återkommande faktorer som gjorde att patienter 

efterfrågade påskyndad död. Ensamhet och åldersrelaterade förluster var de två faktorer med 

högst prevalens i de studier som ingick i analysen. Smärta och kroniska sjukdom var också 

faktorer som i stor grad påverkade patienter till att vilja avsluta sitt liv. Det framkom även att 

vårdpersonal var tudelad i deras syn på påskyndad död. Vissa var positivt inställda till påskyndad 

död medan andra var negativt inställda.  

 

I denna studie fann vi ett starkt samband mellan att önska en påskyndad död och upplevd 

ensamhet. Ensamheten kunde ses komma från att patienter kände sig separerade från samhället 

och att de förlorade förmågan till att delta i aktiviteter på grund av nedsatt fysisk förmåga. Detta 

ledde till att många som önskade påskynda sin död hade små sociala nätverk. Enligt Djukanovic 

(2017) är ensamhet i sig är ett känslotillstånd som är förknippat med många olika konsekvenser 

såsom kognitiva nedsättningar, ökad risk för en demenssjukdom och förhöjt blodtryck. Personer 

över 50 år som skattade högst i ensamhet var 1,96 gånger troligare att dö inom sex år jämfört 

med de personer som skattade sig lägst i ensamhet. 

 

Henderson (1965) beskriver omvårdnadens grundprinciper och säger att sjuksköterskans 

viktigaste uppgift består i att hjälpa patienten uppnå det som hen upplever som hälsa, 

återupprättelse av hälsa eller en fridfull död. Vidare beskrivs 14 komponenter som hon menar 

ingår i allmän omvårdnad. Två av dessa komponenter är att hjälpa patienten finna meningsfull 

sysselsättning som ger känsla av resultat samt att hjälpa patienten få kontakt med andra 

människor och uttrycka sina behov och känslor. I sjuksköterskans etiska kod står att 

“Sjuksköterskan delar ansvar med samhället för att initiera och främja insatser som tillgodoser 

allmänhetens och i synnerhet sårbara befolkningsgruppers, hälsa och sociala behov” (Hämtad 

från www.swenurse.se). I en studie av Socialstyrelsen (2013) svarade 58% av de äldre att de 

besväras av ensamhet. I en senare rapport om vård och omsorg för äldre (Socialstyrelsen, 2019) 

uppmärksammas ensamhet som ett hälsoproblem igen. I denna rapport har också ett projekt 

genomförts för att förebygga psykisk ohälsa, projektet bestod i gruppträffar där deltagarna 

diskuterade och samtalade. Projektet visade sig ha en positiv effekt. Detta går också i linje med 

en studie av Quan, Lohman, Resciniti och Freidman (2019) där de också påvisade att 

samtalsgrupper gav signifikanta resultat för att motverka ensamhet. Kan känslor av ensamhet 

motverkas finns det en möjlighet till att kunna nå de patienter som önskar påskyndad död och 

http://www.swenurse.se/
http://www.swenurse.se/
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därmed öka chansen för att de skulle välja livet istället? Detta är en fråga där det finns utrymme 

för ytterligare forskning. 

 

I denna litteraturstudie påvisades det också att smärta och kroniska sjukdomar var faktorer som 

förhöjer risken för att vilja påskynda sin död. Smärta är idag ett stort fokusområde för den 

palliativa vården (Socialstyrelsen, 2016). Det finns dock smärta som är så svår att vi har svårt att 

nå god symtomlindring, neuropatisk smärta och genombrottssmärta är exempel de sådana 

smärttillstånd (Andersson, 2013). Vart det brister i form av symtomlindring är just kanske i 

omvårdnadsperspektivet, som nämnt av Quan et al., (2019) kunde omvårdnadshandlingar 

symtomlindra. Inspektionen för vård och omsorg [IVO], 2018) påvisar i sin rapport att 

underbemanning inom somatisk vård skapar för stor belastning på personalen vilket ökar risken 

för vårdskador, i samma rapport beskrivs också att särskilt utsatta så som äldre med komplexa 

vårdbehov riskerar att falla mellan stolarna (IVO 2018 s. 53). Om vi inte kan uppnå god 

symtomlindring och patienten i fråga lider outhärdligt så är det ett av kriterierna för att få 

tillgång till påskyndad död enligt de modeller som finns i länderna som tillåter detta. Henderson 

(1965) beskriver att en av omvårdnadens grundprinciper att tillgodose en för patienten 

tillfredsställande död. Läkemedelsverket (2010) beskriver att om vi uppfattar att livets värde 

avgörs av patienten själv och patienten själv önskar avsluta sitt liv så kan en påskyndad död ligga 

i linje med göra gott principen. De beskriver vidare att den beslutskompetente patienten bör ha 

ett stort inflytande i de beslut som fattas vad gäller läkemedel i livets slutskede. När patientens 

inflytande och självbestämmande diskuteras som här så är det viktigt att förstå begreppet 

autonomi. Att kunna ta autonoma beslut om sin egen vård. Sarvimäki och Stenbock – Hult 

(2008, s. 132) skriver att det finns inre och yttre hinder för autonomin, faktorer som påverkar 

förmågan att göra autonoma beslut. Dessa hinder kan vara ohälsa, smärta, demens och stress. Det 

beskrivs vidare att yttre faktorer också kan påverka det autonoma beslutet, att man tar till sig 

intryck till den grad att det påverkar ens förmåga att fatta personliga autonoma beslut (Sarvimäki 

& Stenbock-Hult, 2008, s.133). Ifall påskyndad död skulle presenteras som 

behandlingsalternativ, hur kan man då säkerställa att en auktoritär vårdpersonal inte påverkar det 

autonoma beslutet hos en individ som man kan anta redan har en nedsatt beslutsförmåga?  

 

 

Metoddiskussion 

Evidensbaserad hälso- och sjukvård beskrivs av Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström 

(2016, s. 22) som att sammanställa bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag. Detta 

kan i denna studie ifrågasättas eftersom författarna har en låg erfarenhet vad gäller 
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litteratursökning, analys och genomförande av forskningsrapporter. Till författarnas stöd och till 

studiens styrka så har det funnits utomstående granskare löpande genom arbetet i form av en 

handledare. Arbetet har även blivit granskat två gånger av opponenter i form av en studiegrupp 

med andra handledare och studenter.  

 

Metoden vi använde baserades på Whittemore och Knafl (2005). Den metoden möjliggör 

inkluderandet av studier med olika ansatser vilket gav oss bättre möjligheter till en bredare bild i 

ämnet. Nackdelen med denna metod är att risken för bias och fel kan göras i alla steg av 

analysen. Det är därför viktigt att ha en tydlig strategi och metodik i litteratursökning och analys 

(Whittemore & Knafl 2005). För att genomföra en god litteratursökning krävs systematik och 

sökdokumentation. I denna studie användes bara databaserna Cinahl och Pubmed. En databas 

som kunde ha använts var AMED som är en databas som inriktar sig mer mot alternativ 

behandling. Vi hade större framgång i att hitta material från vår manuella sökning än från 

sökningar i databaserna. Detta kan ha berott på att våra sökord fanns i så många tappningar att 

när vi använde oss av alla sökord blev mängden träffar hanterbart. Manuell sökning anges som 

en lämplig sökstrategi av Polit och Beck (2013, s. 118.).  

 

Trovärdighet är ett begrepp som beskrivs av Holloway och Wheeler (2010, s. 303). I detta 

begrepp ingår pålitlighet, överförbarhet, bekräftelsebarhet samt tillförlitlighet, det är utefter dessa 

begrepp vi genomför vår metoddiskussion. Tillförlitlighet beskrivs som att de fynd forskarna 

kommer fram till skall motsvara det som presenteras i resultatet. I denna studie är det ett ämne 

som är förknippat med starka åsikter om vad som anses vara rätt och fel. Genom hela arbetet 

gick vi igenom texten med frågeställningen: Är detta våra åsikter eller är det fakta som 

återspeglar resultatet? Utöver detta fanns det också utomstående så som handledare och studenter 

som läste arbetet och lyfte fram meningar som kunde vara påverkade av personliga åsikter 

utanför arbetet. Pålitlighet och bekräftelsebarhet innebär att läsarna skall kunna följa 

forskningsprocessen från början till slut och förstå hur resultatet kom till. Samt att man kan spåra 

data till originalkällan. Detta tycker vi att vi har genom att vi har presenterat sökprocessen, 

analysmetoden samt en referenslista. En nackdel med bekräftelsebarhet är att vi inte har skrivit 

om vår egen förförståelse. Eftersom vi har använt oss av artiklar som med relativ låg spridning 

till stor del av resultatet så blir överförbarheten påverkad till det negativa. Påskyndad död är en 

fråga som är starkt laddad och beroende på hur kulturen ser ut i respektive land så kan vi inte 

säga att vi uppnår god överförbarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Forsberg och 

Wengström (2016, s. 90) menar att när vissa variabler blir överrepresenterade fås en bristande 

extern validitet och resultatet går då inte att generalisera till andra grupper. Eftersom vi hade en 



 

20 
 

överrepresentation av forskning som var genomförd i länder där påskyndad död är lagligt finns 

också risk för selektionsbias. I denna studie försökte vi kompensera för denna överrepresentation 

genom att hitta forskning som var genomförd i länder där påskyndad död inte är lagligt, dock var 

det en begränsad mängd artiklar som låg inom ramen för frågeställningarna och syftet.  

 

Vi valde att i vår studie att inkludera artiklar med låg kvalitet utifrån de granskningsprotokoll 

som användes. Detta var för att i de artiklar med låg kvalitet som användes så fanns det stycken 

som vi upplevde var kärnfulla, svarade mot syftet och frågeställningarna i vår studie.  

 

 

Slutsatser 

I frågan om dödshjälp skall vara lagligt eller ej finns inga rätt eller fel. Under arbetets gång har vi 

upptäckt att det eventuellt finns förbättringsmöjligheter i vården när det kommer till ensamhet. 

Interventioner som har bevisats fungera är diskussionsgrupper där det samtalades om minnen och 

känslor. Ytterligare forskning krävs för att finna samband i om detta kan få patienter som önskat 

påskyndad död att ändra sig.  

 

Vi har också sett att sjukvården i regel är duktiga på smärthantering och somatisk 

symtomhantering men att det också finns smärta där vi med läkemedelsbehandling inte når 

fullgod symtomlindring. Till vilken grad ska då patienten få bestämma kring sin egen vård? Vi 

kunde i vårt arbete se att underbemanning skapar påfrestning på vårdpersonal och risker för 

patienter, risker som kan leda till många av de kriterier som gör att personer önskar en påskyndad 

död. Vi frågar oss själva, om man inte kan lösa frågan om patientsäkerhet och bemanning skall 

man då tillhanda alternativet påskyndad död? Ytterligare forskning i huruvida påskyndad död ses 

som något tillhörande vården eller om det ska förbli en gräns som inte korsas behövs då de ännu 

inte råder konsensus i ämnet. 
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