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avslutar patientens liv genom administrering av en dödlig 
läkemedelsdos. Syftet var att belysa etiska aspekter kring 
eutanasi. Fjorton vetenskapliga artiklar analyserades, vilka 
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argument för att eutanasi var etiskt försvarbart. 
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Inledning 
 

Sanningen är att jag inte vet exakt hur jag vill dö - det enda jag med 
säkerhet vet är att jag vill vara den som bestämmer. Det ska ske på mitt 
sätt och på mitt beslut; Jag vill ha den verkställande makten över mitt liv 
ända fram till slutet. 

(Sumner, 2011, s.9) 

 

Aktiv dödshjälp eutanasi är ständigt ett hett ämne inom vårddebatten runt om i världen.  
Eutanasidebatten belyser såväl etiska som praktiska dilemman (Macleod, Malpas & 
Wilson, 2012). Enligt en sifomätning gjord på Aftonbladets begäran 2010 framkom att 
9 utav 10 svenskar var för en legalisering av eutanasi. I nuläget är det enbart tre länder i 
Europa där eutanasi är lagligt: Holland, Belgien och Luxemburg (Tännsjö, 2009). I 
Sverige är eutanasi olagligt och klassas som mord alternativt dråp (Tännsjö, 2009). 
 
International council of nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor definierar 
sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden: främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa samt lindra lidande.(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007).   
Den medicinsktekniska utvecklingen går ständigt framåt och som ett resultat av detta 
lever vi människor allt längre, vilket inte enbart gynnar hälsan utan kan även leda till att 
döendeprocessen blir alltmer utdragen. Intensivvårdens utveckling (Arlebrink, 2006) har 
skapat flera etiska vårddilemman, vilka inte enbart berör patienten utan även anhöriga 
samt vårdpersonal i frågor gällande liv och död. 
 
Eutanasi är ett etiskt dilemma för vården och inte minst för läkarkåren. Punkt två i 
läkarnas etiska kod strider mot själva iden med dödshjälp ”Läkaren ska besinna vikten 
av att skydda och bevara människoliv och får aldrig medverka i åtgärder som syftar till 
att påskynda döden” (Sveriges läkarförbund, 2011). 
Sjuksköterskans etiska kod framhåller vikten av att ge god omvårdnad till patienten i 
alla lägen. God vård skall vara individanpassad, personcentrerad samt att patienten skall 
göras delaktig i sin vård, och i den mån det går göras autonom (SSF, 2010).  
 
Statens medicinsk-etiska råd (Smer) är ett organ tillsatt av regeringen för att hantera 
etiska frågor i medicinsk forskning. Smer består av politiker och sakkunniga inom 
medicin och etik (Smer, 2013).  Under flera års tid har Smer (2008) utrett frågan om 
självbestämmande vid livets slutskede, då främst frågan huruvida eutanasi skall 
legaliseras i Sverige. En rapport har arbetats fram som underlag för en rekommendation 
av en potentiell lagstiftning där patienten ges rätten att bestämma över sin egen vård vid 
livets slutskede (Smer, 2008). I Motion 2011/12:So532 (Danielsson, Federlay, Flyborg 
& Leander, 2011) vilken inkom till Sveriges riksdag belystes frågan om 
självbestämmande vid livets slutskede. Riksdagsledamöter från tre olika partier ställde 
sig i motionen bakom Smers förslag att påbörja en diskussion om en lagstiftning 
gällande eutanasi. Riksdagsledamöterna poängterade i motionen att ingen människa i 
Sverige bör behöva plågas till döds och att obotligt sjuka patienter i livets slutskede 
borde ha möjlighet att avsluta sitt liv med värdigheten i behåll.  
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Bakgrund 

Etik i omvårdnad 
Etiken är central inom omvårdnad, den omvårdnadsetiska grunden bygger på att ge en 
god omvårdnad i alla lägen. Sjukvården går ideligen framåt, då kunskap och teknik 
ständigt förnyas. Vården ställs inför olika etiska val gällande vad som är bäst för 
samhället samt för den enskilde individen. För att följa kraven för en god vård är det 
viktigt att alltid ha en etisk utgångspunkt och att göra en etisk granskning av nya 
företeelser inom vården. En etisk granskning kan enbart göras genom att kunskap finns 
gällande olika etiska principer och begrepp (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008). 
Centrala omvårdnadsetiska principer är autonomiprincipen, principen att inte skada och 
principen att göra gott. Principen att inte skada syftar till att inte orsaka lidande samt att 
alltid utgå från det alternativ vilket ger patienten minst lidande i exempelvis en 
vårdsituation (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008; Smer, 2013).  Principen att göra gott 
bygger på människovärde och belyser vikten att alltid ha människans värde i beaktande 
inom omvårdnaden. Ovanstående tre principer bygger på de etiska begreppen värdighet, 
autonomi samt lidande. 
 

Värdighet 
Amnesty international (1948) framhåller att värdighet är en mänsklig rättighet. Alla 
människor har ett värde bara genom att vara människa och har rätt till bekräftelse för 
just sin unika person. Värdigheten är ömsesidig och varje människa har en skyldighet 
att ge andra människor samma rätt till bekräftelse. Värdighet bygger på respekt och på 
att skapa ett för sig så meningsfullt liv som möjligt så länge det inte kränker andra 
människor (SSF, 2010). 

Den engelska översättningen på ordet värdighet är dignity, som härstammar från det 
latinska ordet dignitus vilket betyder värde. Matiti och Trorey (2008) beskriver 
värdighet som ett komplext och svårdefinierat begrepp. Värdighet relateras till 
begreppen integritet, respekt och autonomi.  
Målet för god sjukvård är att alla människor skall behandlas lika och vården skall 
utföras med respekt för att främja varje individs värdighet (SFS 1982:763, 2 §). Enligt 
Matiti och Trorey (2008) beskrivs värdighet som en grundläggande komponent för 
välmående hos befolkningen och som en viktig mänsklig faktor. Människan försöker 
bevara sin värdighet i alla situationer, vilket blir särskilt uppenbart inom sjukvården. 
 

Autonomiprincipen 

Autonomiprincipen är vägledande inom vården och formulerades första gången som en 
del av principen av informerat samtycke under Nürnbergrättegångarna, vilka ägde rum 
strax efter andra världskrigets slut (Malmsten, 2007). Autonomiprincipen tillstyrker 
patientens rätt att kunna göra autonoma och adekvata val utan att se till andras intressen 
(Malmsten, 2007).   
I Hälso och-sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763), stadgas i 2 § att god vård skall 
byggas på respekt för patientens självbestämmande och integritet.  Autonomi inom 
omvårdnad (SSF, 2010) har som syfte att respektera patientens personliga val rörande 
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livssituationen. Patienters personliga val kan få konsekvenser för andra människors 
autonomi, varför det är viktigt att en enskild människas val inte skadar andras rätt till 
självbestämmande. I situationer där patienten av någon anledning inte har förmåga till 
självbestämmande är det högst betydelsefullt att sjuksköterskan gör allt för att främja 
patientens fria val (SSF, 2010). 

I vården ses delaktighet som en viktig komponent för autonomi. Genom att patienten 
själv är delaktig i sin vård ökar patientens förutsättningar att bli mer självständig, vilket 
är synonymt med autonomt (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008).  
Autonomi beskrivs som en förmåga att kunna leva sitt liv utefter egna värderingar och 
prioriteringar. En patient kan enbart vara autonom om patienten är kapabel till att själv 
fatta beslut i olika frågor som kan dyka upp såsom behandlingsalternativ etcetera 
(Sumner, 2011). 
 

Lidandeprincipen 
Råholm (2008) likställer lidande inom omvårdnad med begreppet patient, då innebörden 
av begreppen är de samma. Betydelsen av patient är att utstå samt att lida. Synonymer 
till mänskligt lidande preciseras som att utstå, att kämpa och att offra livet samt hälsan 
(Råholm, 2008). Sumner (2011) beskriver att mänskligt lidande kan ge uttryck på 
många olika sätt såsom smärta, hopplöshet, förtvivlan eller känsla av förlust. Vidare 
beskrivs lidande som förnimmelser av obehag såsom illamående, trötthet, yrsel, klåda 
eller andnöd. Psykiskt lidande definieras som ångest, depression, förnedring och så 
vidare (Sumner, 2011). 
 
Lidandet innefattar flera aspekter vilket gör lidandet komplext och svårdefinierat 
(Wiklund, 2009). Eriksson (2001) talar om livslidande, sjukdomslidande och 
vårdlidande. Livslidande handlar om lidande som berör livet i stort, sjukdomslidande 
innefattar symptom och innebörden av sjukdom. Vårdlidande beskriver det lidande som 
tillkommer i samband med vård. 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver att såväl lidandet som välbefinnandet är 
en del av människans liv och är unikt för varje individ. Lidandet är kopplat till 
upplevelser såsom händelser eller förluster, en känsla av förlorad kontroll. I omvårdnad 
är det grundläggande inom lidandeprincipen att lindra det lidande som går att lindra och 
att aldrig orsaka lidande. Sjuksköterskan ska bekräfta patienten i dess lidande och vara 
närvarande i situationen. 

För ett minskat lidande är det viktigt med trygga relationer, att kunna acceptera lidandet 
som en del av livet samt det faktum att det går att leva ett rikt liv trots lidande (Wiklund, 
2009). Vidare skiljer Wiklund (2009) på andligt, kroppsligt och själsligt lidande, och 
menar att lida är en plåga för människan. Lidandet är en kamp innehållande kroppslig 
och själslig smärta vilket i sig inte är gott, men det finns möjlighet att hitta en mening 
med lidandet. Wiklund (2009) menar att det finns olika sätt att reagera på lidandet, 
skuldbeläggning av sig själv eller andra, via ilska, förnekelse eller acceptans. Att 
komma till ett accepterande är en kamp i sig. När döden är ett faktum är det vanligt att 
se tillbaka på sitt liv, på det som gjorts och det som aldrig kommer att upplevas, vilket 
kan leda till bitterhet, skuld och skam (Wiklund, 2009). 
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Berövandesynen 
Döden innebär i dagligt språk förlust av livet, och syftar till att dödens negativa värde är 
förknippat med förlusten av liv, där liv i detta fall har ett positivt värde. Genom att göra 
en jämförelse mellan liv-liv och liv-död berörs det fenomen som filosoferna kallar 
berövandesynen. Döden behöver inte alltid vara negativ (Sumner, 2011). För en obotligt 
sjuk patient vars resterande liv kommer att bestå av svåra smärtor, illamående, 
kräkningar och diarréer, som enbart till viss del går att lindra med läkemedel, kanske 
döden kan bli något positivt, ett slut på lidandet? Att göra denna jämförelse mellan liv-
liv och liv-död är ytterst komplicerad då jämförelsen sker mellan två olika 
framtidsscenarion, ett när patienten lever och ett när patienten är död. Berövandesynen 
beskriver inte döden enbart som något ont, döden kan vara välkommen i de fall då en 
patients fortsatta liv kommer präglas av smärta och förlust av livskvalitet (Sumner, 
2011).  
 

Vård i livets slutskede  
Socialstyrelsen (socialstyrelsen, 2010a) tydliggör att vården i livets slutskede skall 
anpassas utefter situation och patient. Vården skall bedrivas utifrån etiska 
förhållningssätt, med god kunskap och ska ständigt bedrivas med patientens bästa i 
fokus. Vid vård i livets slutskede finns olika behandlingsalternativ att tillgå, vilka 
beskrivs nedan. 
 
 
Palliativ vård 
En patient som har en obotlig dödlig sjukdom och befinner sig i livets slutskede ges 
möjligheten att få palliativ vård. Den palliativa vården syftar till att lindra lidande samt 
öka livskvalitet hos patienter och närstående (världshälsoorganisationen [WHO], 2002). 
Den palliativa vården avser varken att förlänga livet eller att påskynda döden (Macleod, 
Malpas & Wilson, 2012; Tännsjö, 2009). Palliativ vård ska bygga på en helhetsvård 
med ett aktiv stöd för både patient och närstående fram till döden.  
Patienter som är palliativa är inte en homogen grupp. Palliativa patienter är främst 
patienter med cancer, men kroniskt hjärtsjuka patienter, patienter med KOL och 
patienter med ALS får allt oftare palliativ vård (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2009). 
Grundstenen i den palliativa vården är att på bästa möjliga sätt erbjuda en smärtfri och 
värdig död (Larsson & Rundgren, 2011). 

 
Terminal sedering – passiv eutanasi 

Behandlingsformen terminal sedering förtydligades av Socialstyrelsen (2010). I Sverige 
är det lagligt med terminal sedering. Terminal sedering innebär att vårdpersonal med 
hjälp av sederande läkemedel håller vakenhetsgraden nere på en patient, som en sista 
utväg för att lindra patientens outhärdliga symtom.  

När inriktningen på vården blir palliativ skall denna vård, likt all vård ske i samråd med 
patienten. Patienten skall ha full vetskap om vilka behandlingsalternativ som finns 
tillgängliga och som vårdpersonal gäller det att vara lyhörd för patientens önskemål. 
Strävan efter att ge en så god vård som möjligt, skall alltid vara i fokus (Socialstyrelsen, 
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2010). Om patienten samtycker och terminal sedering är den bästa behandlingsformen 
för att lindra patientens symtom, skall denna behandlingsform övervägas 
(Socialstyrelsen, 2010). Vanliga invändningar mot terminal sedering är att patienterna 
vill vara vid medvetande och spendera sin sista tid tillsammans med sina anhöriga. 
(McCormick, 2011). Socialstyrelsen skiljer på intermittent och kontinuerlig terminal 
sedering, vid den intermittenta terminala sederingenen höjs tillfälligt 
medvetenhetsgraden för att kunna ha en dialog med patienten. Vid den kontinuerliga 
terminala sederingen hålls medvetenhetsgraden sänkt fram tills att döden inträffar 
(Socialstyrelsen, 2010). 

 
Analgetika och sederande – passiv eutanasi 

Smärta är ett av de vanligaste symtomen vid livets slutskede, andra ofta vanligt 
förekommande symtom är andnöd, matleda, illamående samt fatigue 
(Läkemedelsverket, 2010). All behandling vid livets slutskede ska ske på individnivå 
för att anpassas till patienten. Det är vanligt att ge kombinationsbehandling av olika 
preparat för att lindra patientens lidande (Läkemedelsverket, 2010). En vanlig 
kombination som ofta används i livets slutskede är analgetika i kombination med 
sederande (Ankeny et al., 2008). Doseringen är individuell och Läkemedelsverket 
(2010) har publicerat ett dokument med behandlingsstrategier vid palliation, som kan 
användas som riktlinjer. Analgetika i kombination med sederande kan påskynda döden 
och kan enligt Ankeny et al. (2008)  likställas med passiv dödshjälp. Vanliga 
biverkningar som kombinatinen av analgetika och sederande kan leda till är 
andningsdepression och hypotension. Analgetika i kombination med sederande kan 
även leda till sänkt medvetandegrad, och dehydrering till följd av minskat oralt 
näringsintag (Ankeny et al., 2008).  

 
Läkarassisterat självmord – passiv eutanasi 

I Sverige är det inte olagligt att begå suicid, inte heller att assistera någon som önskar ta 
sitt liv. Läkarassisterat självmord innebär att en läkare på patientens begäran skriver ut 
en så pass hög läkemedelsdos att dosen kommer ta patientens liv. Patienten är aktiv i 
administreringen av dosen och det är patienten som tar sitt eget liv (Sumner, 2011; Van 
Bruchem- Van de Scheur et al., 2008).  Läkarassisterat självmord blir dock ett etiskt 
dilemma, då det inte är olagligt enligt svensk lag, men däremot strider det mot en god 
yrkessed. Läkare riskerar att förlora sin läkarlegitimation om läkaren skulle förskriva en 
dödlig dos med läkemedel till en patient. Detta oberoende om det är på patientens 
begäran och för självadministration (Lindblad, Löfmark & Lynöe, 2008).  
 
 
Avslutande av livsuppehållande behandling – passiv eutanasi 
Enligt SOSFS 2011:7 stadgas i 1 § att en patient har rätt till att avstå/avsluta 
livsuppehållande behandling, vilket är en form av frivillig eutanasi. I de fall patienten 
väljer att avsluta behandling alternativt väljer att inte påbörja livsuppehållande 
behandling finns en hel del riktlinjer att följa. Patientens fasta vårdkontakt skall vara 
försäkrad om att patienten i detta fall förstår konsekvenserna av att livsuppehållande 
behandling avslutas, förstår informationen som givits, har haft god tid att besluta sig i 
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frågan samt inte ångrar sitt beslut vi något tillfälle. Den fasta vårdkontakten skall även 
försäkra sig om att patienten fått den vård som patienten är berättigad till i form av 
rehabilitering, habilitering, stöd samt tillgång till de hjälpmedel som kan tänkas hjälpa 
patienten. Den fasta vårdkontakten skall även konsultera med en annan yrkesutövare 
innan beslutet träder kraft (SOSFS 2011:7 1 § ). 
  
Eutanasi 
 

Den etymologiska betydelsen av eutanasi är god död (Sumner, 2011), vilket ligger till 
grund för debatten om eutanasi. Nationalencyklopedins [NE], (2013) definition av 
eutanasi lyder ”begrepp vars ursprungsbetydelse är en lugn död som inte föregås av 
smärta, ångest eller annan plåga.” Eutanasi definieras i praxis, att en läkare avsiktligt 
avslutar en patients liv genom att administrera en läkemedelsdos på patientens frivilliga 
förfrågan (Sumner, 2011; Tännsjö, 2009; Van Bruchem - Van de Scheur et al., 2008).  
 
Sett ur ett historiskt perspektiv så har eutanasi spelat en betydande roll under 
exempelvis andra världskriget, då flera eutanasiprogram pågick, vilka ledde till att över 
100 000 människor med mentala och fysiska handikapp miste livet. Sjuksköterskor 
rekryterades till olika kliniker runt om i Tyskland och Österrike där sjuksköterskorna 
utförde eutanasi. Eutanasiprogrammen genomfördes på initiativ av den 
nationalsocialistiska regeringen i Tyskland (MacLeod et al., 2012). 
Efter andra världskriget formulerade Nürnbergskoden i vilken principen om informerat 
samtycke belyser alla människors rätt att neka om medverkande inom medicinsk 
forskning. För att genomgå behandlingar måste patienten även ge sitt samtycke till 
behandlingen (Malmsten, 2007). 
 
I dagens samhälle är det självklart att alla människor har rätten att bestämma över sitt 
eget liv. Självbestämmanderätten finns med hela livet fram till den dagen då döden är 
ett faktum. Full självbestämmanderätt kring döden saknas i Sverige. Föreliggande 
litteraturstudie avser att belysa etiska aspekter som uppkommer i debatten kring 
eutanasi. Då eutanasi kan komma att legaliseras i Sverige avser föreliggande 
litteraturstudie likväl att bidra med kunskap till sjuksköterskor samt annan vårdpersonal 
kring de etiska aspekter som berörs av eutanasifrågan. Det är viktigt att som 
sjuksköterska redan nu vara väl förberedd på och reflektera kring de etiska aspekter som 
uppkommer i samband med debatten kring eutanasi. 
 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa etiska aspekter kring eutanasi 
 
 
Metod 
Studien är en Systematisk litteraturstudie som är utformad enligt Forsbergs och 
Wengströms (2008) modell som utgår från att identifiera, välja, värdera samt analysera 
relevant forskning kring ett aktuellt vetenskapsområde, i detta fall omvårdnad.  
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Datainsamling 
En osystematisk informationssökning (Friberg, 2006) i databaserna Cinahl, PubMed 
samt PsycINFO inledde litteratursökningen för att skapa en överblick av aktuellt 
forskningsområde. Utifrån dessa sökningar formulerades ett syfte. Sökord formulerades 
utefter syftet och presenteras i tabell 1, bilaga I. Därefter gjordes systematiska sökningar 
för att ringa in aktuellt forskningsområde. Sökordet Eutanasi återfanns som MeSH-term 
i databasen PubMed, Cinahl-headings i databasen Cinahl, och Thesaurus i databasen 
PsycINFO i samtliga sökningar då syftet var att belysa etiska aspekter kring eutanasi. 
Därefter gjordes kombinationssökningar med Eutanasi och övriga sökord (se tabell I, 
Bilaga I) för att ringa in den forskning som belyser etiska aspekter kring eutanasi. Första 
sökningarna var en kombination av ämnesord samt fritextord. Suffering, dignity och 
autonomy användes i sökningar som fritextord i kombination med euthanasia. I 
databasen PubMed användes MeSHtermen ”right to die” tillsammans med 
”Euthanasia”.  För att inkludera all relevant forskning kring eutanasi i förhållandet till 
syftet gjordes kompletterade sökningar med andra sökord, euthanasia som ämnesord 
användes då i kombination med debate, support, attitude, history och Sweden. Enbart en 
av dessa sökningar gav relevanta resultatartiklar (se tabell 2, bilaga II). Denna sökning 
redovisas enbart från Cinahl då sökningarna i PubMed och PsycINFO blev för breda. 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2005-2013, 
artiklarna skulle vara engelskspråkiga forskningsartiklar alternativt peer reviewed. I de 
sökningar som gjordes i PubMed användes abstract available som limits för att försäkra 
artiklarnas vetenskapliga kvalitet. En manuell exkludering av artiklar gjordes, 
reviewartiklar exkluderades då de påträffades, så även artiklar med religiösa perspektiv, 
barnperspektiv samt djurperspektiv. Artiklar som inte besvarade syftet valdes även de 
bort. Flertalet artiklar exkluderades då de hade sitt ursprung i länder som inte har 
gemensamma grundläggande värderingar med Sverige. Svensk och Nordisk forskning 
prioriterades för att hitta den forskningen som bäst kunde besvara 
problemformuleringen i föreliggande arbete. Artiklar som återfanns vid flera sökningar 
har markerats med asterisk (*) för detaljerad sökhistorik se tabell 2, bilaga II. Artiklar 
som valdes till första urvalet skrevs ut och de artiklar som inte gick att få tag i fulltext 
beställdes. Artiklarna lästes först enskilt, sedan gemensamt och de artiklar som inte 
uppfyllde kriterier som motsvarade syftet valdes bort. När alla artiklar var lästa 
bedömdes den vetenskapliga kvaliteten enligt Polit & Beck (2006), artiklarna 
graderades mellan I-III då I stod för hög veteskaplig kvalitet medan III innebar låg 
vetenskaplig kvalitet. Artiklar som hade en vetenskaplig grad lägre än II valdes bort. 
Efter artikelgranskningen diskuterades artiklarna gemensamt för att få en överblick av 
det aktuella området. Slutligen valdes 14 artiklar ut till urval II och dessa utgör en grund 
för resultatet. Av resultatartiklarna så var två artiklar kvantitativa och tolv artiklar var 
kvalitativa.  
 
  
Databearbetning 
Resultatartiklarna lästes flertalet gånger, dels enskilt, dels gemensamt och analyserades 
därefter. Artiklarnas innehåll diskuterades sedan muntligt, och en sammanfattning av 
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artiklarnas resultat utformades efter föreliggande studies syfte. Tillsammans valdes den 
mest relevanta fakta ut ur artiklarnas resultat och strukturerades upp i form av en 
mindmap. Analysen fortskred, argument för och emot eutanasi lades fram utifrån 
artiklarnas resultat. Därefter jämfördes de olika argumenten för och emot eutanasi samt 
hur de förhöll sig till varandra. Likheter och skillnader bland de etiska aspekterna lyftes 
fram och presenteras i resultatet. Flertalet artiklar hade den goda döden som en 
utgångspunkt både gällande för och emot eutanasi och utefter detta skapades olika 
teman vilka skulle utgöra resultatet: etiska aspekter som talar för eutanasi samt etiska 
aspekter som talar emot eutanasi.  
 

Resultat 
 

Föreliggande litteraturstudie beskriver forskningsläget kring eutanasi utifrån den etiska 
debatt som ständigt pågår. Olika teman skapades som belyser etiska aspekter, som 
kontinuerligt framkommer inom forskningen kring eutanasi. Eutanasi är ett etiskt, såväl 
som praktiskt dilemma och det är väl synligt i de olika studierna som har analyserats. 
 
Den grekiska översättningen på euthanatos betyder ett gott döende och beskriver en död 
som är smärtfri, enkel och vacker (Seymour, Janssens, & Broeckaert, 2007). Den goda 
döden beskrevs som en smärtfri, human död som innefattade att patienten själv skulle 
ha kontrollen över döendeprocessen, samt att patienten skulle få sina önskningar och 
preferenser uppfyllda (Seymour et al., 2007). 
Karlsson et al. (2005) beskriver att en god död föranligger då kontroll finns över både 
psykiska och fysiska symtom. En känsla av accepterande gentemot döden bör infinna 
sig för att döden skulle kunna ses som god, vikten av att döendeprocessen skulle föra 
med sig livskvalitet och en känsla av glädje poängterades. Karlsson et al. (2005) menar 
att en värdig död utgör en del av det som innebär en god död. Betydelsen av att få en så 
naturlig död som möjligt, med ett begränsat läkemedelsintag och minsta möjliga 
medicintekniska utrustning framhävdes. 
 
 
Etiska aspekter som talar för eutanasi 

 

Well we have a saying that ”Cats and dogs-they don´t have to suffer, but 
humans-they have to suffer until the bitter end. 
            (Karlsson et al., 2011b, s.1067) 

I en studie där syftet var att undersöka acceptansen gentemot eutanasi framkom det att 
(Cohen, Marcoux, Bilsen, Deboosere, van der Val., & Deliens, 2006) acceptansen för 
eutanasi var som högst i Holland, Danmark, Frankrike och Sverige, i jämförelse med 
övriga europeiska länder. Majoriteten av de tillfrågade från föregående nämnda länder 
kunde rättfärdiga eutanasi som behandlingsform. 

 
Självbestämmanderätt 
Autonomi framkom som en av de viktigaste faktorerna i debatten kring en legalisering 
av eutanasi, då självbestämmande är en mänsklig rättighet (Eliott & Olver, 2008; 
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Karlsson et al., 2007; Karlsson et al., 2011a). Vidare framhåller Karlsson et al. (2011a) 
att en legalisering av eutanasi skulle kunna leda till att patientens empowerment ökar, då 
patienten ges möjlighet att göra helt autonoma val ända fram till döden. Karlsson, 
Milberg och Strang (2005) och Karlsson et al. (2007)  refererar till autonomiprincipen 
och framhåller i sitt resultat att individer borde ges rätten att bestämma när, var och hur 
döden skall inträffa. Flertalet av informanterna (Karlsson et al., 2011a; Dees, Vernooij-
Dassen, Dekkers, Vissers & Van Weel, 2011; Johansen, Holen, Stein, Loge & 
Materstvedt, 2005) hade en önskan om att ha beslutsrätt i frågan gällande döden. Enligt 
en holländsk studie (Van Tol, Rietjens och Van Der heide, 201; Dees, Vernooji-Dassen, 
Dekkers, Elwyn, Vissers och Van Weel, 2012) skall patienter i Holland dock inte se det 
som en självklarhet att en önskan om eutanasi blir beviljad, trots att det är lagligt med 
eutanasi i Holland. En holländsk läkare har heller ingen skyldighet att behöva utföra 
eutanasi i de fall de ej vill, vilket medför att läkaren ges rätten att avsäga sig patienter i 
de fall då eutanasi önskas. 
 
 
Outhärdligt Lidande 

Eutanasidebatten belyser lidandet som en viktig aspekt, som bör tas i beaktande i frågor 
gällande liv och död. Är lidandet outhärdligt kan döden föredras framför ett fortsatt 
levande (Dees et al, 2011; Eliott & Olver, 2008; Johansen et al., 2005; Karlsson et al., 
2007; Karlsson et al., 2011b; Mak, & Elwyn, 2005).   
Karlsson et al. (2007), Mak och Elwyn (2005) och Dees et al. (2011) beskriver lidandet 
som mångdimensionellt, vilket innefattar både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt 
lidande. Det sociala lidandet kunde utgöras av att patienterna kände sig som en börda 
för anhöriga, vilket föranledde en önskan om eutanasi. Vidare beskriver Karlsson et al. 
(2011b), Mak och Elwyn (2005) och Dees et al. (2011) att lidandet kunde komma att 
utgöra att den kommande verkligheten sågs som värre än döden. Informanterna ansåg 
att ovärdighet, lidande och hopplöshet var något som ökade under sjukdomsförloppet, 
vilket föranledde deras dödslängtan. Patienterna i Mak och Elwyn (2005) och Karlsson 
et al. (2011b) studier var oroliga för att den palliativa vården inte skulle vara tillräcklig 
för att minska lidandet när slutet närmade sig. Flertalet studier belyste lidandet som 
meningslöst, vilket ledde till en känsla av hopplöshet och nedsatt livskvalitet. Önskan 
om eutanasi var tydligast hos de patienter som inte längre hade något framtidshopp 
(Dees et al. (2012) Johansen et al., 2005; Karlsson et al., 2005; Karlsson et al., 2007; 
Karlsson et al., 2011b; Mak & Elwyn, 2005).  Johansen et al. (2005) framhåller i sin 
studie att varje individ bör ges rätten att själva bestämma när lidandet skall sluta, detta 
framstod som ett starkt argument till att eutanasi var rättfärdigat.  
 
En holländsk studie (Georges et al., 2006) vilken jämfört obotligt sjuka patienters 
önskningar i livets slutskede, förstärker ytterligare tesen om att hopplöst lidande 
utgjorde en bidragande faktor i önskan om eutanasi. En annan studie från Holland (Van 
Tol et al., 2011) poängterar att outhärdligt lidande starkt bidrog till att läkare godkände 
patienters önskan om eutanasi. Ansvarig läkare bedömde lidandet utifrån ett holistiskt 
perspektiv, byggt på patientens livshistoria och bakgrund. För att etiskt kunna 
rättfärdiga eutanasi krävdes det att läkaren aldrig hade ånger kring sina beslut, gällande 
att ha avslutat en patients liv (Van Tol et al,. 2011). 
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Känsla av förlorad värdighet 

Georges et al. (2006) framhåller i sitt resultat att känslan av förlorad värdighet var den 
främsta anledningen till att patienterna i studien valde eutanasi. Eliott och Olver (2008); 
Mak och Elwyn (2005); Karlsson et al. (2005) och Karlsson et al. (2007) framhåller i 
sina studier att eutanasi skulle kunna öka patienters möjligheter till att få en värdig död. 
Informanterna i studierna (Karlsson et al., 2005; Karlsson et al., 2007) menar att en 
värdig död, är en död som inte föregås av livsuppehållande åtgärder, då hopp om 
förbättring är uteslutet. Trygghet, säkerhet och minimerat lidande utgjorde viktiga 
faktorer i det som ansågs vara en värdig död (Karlsson et al., 2005).  

Två av studierna (Eliott & Olver, 2008; Karlsson et al., 2011b) har i sitt resultat fått 
fram att en del informanter anser att djur behandlas bättre än människor i livets 
slutskede. Informanterna menade att djuren avlivas i syfte att de skall slippa onödigt 
lidande, medan människor inte ges något val gällande frågan om när och hur döden 
skulle inträffa. Eutanasi är komplext, Mak och Elwyn (2005) och Johansen et al. (2005) 
framhåller i sina studier att det inte är någon specifik del av livssituationen som 
föranledde patienters önskar om eutanasi. Genom att se till hela livssituationen, kan i 
vissa fall eutanasi ses som en befrielse från livet genom att patenten får ett slut på sitt 
lidande.  
 
 
Etiska aspekter som talar mot eutanasi 
 

Above all, I´m afraid, as they say, that when you give the pinky finger, 
they take the whole hand. You begin with something small, and then it is 
added on, and added on, and gets worse and worse. First maybe it´s 
humans who request it, and then maybe we start looking at those who 
are mentally incapacitated and alcoholics and everything. You never 
know where it ends. I´m sorry to say, but such is human nature. 
         (Karlsson et al., 2011a, s.39) 

 

Flertalet studier framhåller problematiken kring en legalisering av eutanasi (Cohen et 
al., 2006; Eliott & Olver, 2008; Karlsson et al., 2006; Karlsson et al., 2011a; ). 
Läkarstudenterna i Karlsson et al. (2006) studie menar att eutanasi är moraliskt 
oförsvarbart och att ingen människa har rätten att bestämma över när, var eller hur hon 
skall dö. Karlsson et al. (2006) och Johansen et al. (2005) hävdar att eutanasi är oetiskt, 
dels då införandet av eutanasi skulle förvanska livets värde, dels för att det är etiskt 
oförsvarbart att ta en annan människas liv. Fyra studier framhäver religion som en 
kontraindikation, vilket indikerar att eutanasi är oförsvarbart (Cohen et al., 2006; Eliott 
& Olver, 2008; Johansen et al., 2005; Karlsson et al., 2006). I Cohen et al. (2006) studie 
framkom att ju mer religiöst ett land var, desto svårare var det för populationen att 
rättfärdiga eutanasi. Den lägsta acceptansen för eutanasi fanns i Malta, Italien, 
Rumänien och Turkiet (Cohen et al., 2006). 
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Autonominprincipens komplexitet 
 

Karlsson et al. (2011a) framhäver i sin studie att en legalisering av eutanasi skulle 
kunna leda till att patienten blir mer autonom, vilket skulle kunna bli problematiskt. 
Studiens av Karlsson et al. (2011a) framhåller i sitt resultat att patienten i livets 
slutskede inte kan göra ett helt autonomt val, då patienten saknar den medicinska 
kunskap som krävs för att kunna dra adekvata slutsatser i förhållande till beslutet. 
Vidare menar Karlsson et al. (2011a) att ett beslut om eutanasi i livets slutskede inte kan 
anses vara fullt autonomt då patienten kan influeras av samhällets normer, närståendes 
attityder eller av sjukvårdspersonal (Karlsson et al. 2006). Mak och Elwyn (2005), 
Georges et al. (2006) och Dees et al. (2011) belyser att det fanns patienter som valde 
eutanasi delvis för att lätta på bördan för anhöriga. 
 

Optimalt lindrande av lidande 
 

Lidande i form av smärta, anses enligt Eliott och Olver (2008) och Karlsson et al. 
(2011b) inte vara en tillräcklig anledning till att rättfärdiga eutanasi. Det kan vara svårt 
att avgöra hur en människa lider, eller när lidandet blir ohållbart, då lidandet är 
subjektivt.  Karlsson et al. (2011b) och Dees et al. (2011) belyser lidandets komplexitet 
och att lidandet tar olika form beroende av patientens livshistoria. I studien av Johansen 
et al. (2005) framgår det att patienter önskar dö först då lidandet blir outhärdligt i 
samband med smärtgenombrott alternativt svårt illamående. Patienters önskan att få dö 
var dock tillfällig och tycktes försvinna så fort patienten fick läkemedel som lindrade 
lidandet (Johansen et al., 2005).  Patienterna i studien av Karlsson et al. (2011b) ansåg 
att så länge strategier för lindring av lidandet användes optimalt, så fanns inget behov av 
eutanasi. Mak och Elwyn (2005) menar även de att eutanasi inte är aktuellt om det bara 
gäller lidande, då lidandet med dagens sjukvård går att lindra. 
 
Information om palliativ vård, samt vårdpersonalens lyhördhet för smärta behöver 
förbättras enligt Karlsson et al. (2011b) och Mak och Elwyn (2005). Johansen et al. 
(2005) framhäver att information om smärtlindring är det viktigaste, då smärtlindring 
ökar livskvaliteten och därigenom minskar önskan att få dö. Om smärtlindringen vore 
optimal skulle ingen patient behöva önska livet av sig. I studien av Karlsson et al. 
(2011b) framkom att de patienter som var bäst informerade om smärtlindring, inte 
kände något behov av eutanasi. En annan viktig komponent för sjukvårdspersonal i 
omvårdnad av palliativa patienter är att känna till patienternas behov av tröst (Karlsson 
et al., 2011b). Att få tröst, leder enligt Karlsson et al. (2011b) till meningsfullhet, vilket 
i sin tur leder till ökad livskvalitet. En önskan om eutanasi behöver enligt Karlsson et al. 
(2007) och Eliott och Olver (2008) inte nödvändigtvis vara en önskan att få dö, utan kan 
snarare ses som ett behov av tröst. En viktig del av arbetet inom den palliativa vården 
enligt studien gjord av Karlsson et al. (2011b) är att personalen är lyhörd för patientens 
behov. Det anses svårt att avgöra om en person som önskar eutanasi verkligen har en 
dödslängtan, eller om det handlar om oro för framtida lidande. Oro och rädsla är 
psykiska lidande, som kan minskas med rätt stöd och hjälp (Karlsson et al., 2007). Så 
länge det finns optimala behandlingsmetoder, kan inte eutanasi rättfärdigas (Johansen et 
al., 2005). Vidare framhåller Johansen et al. (2005) att så länge den palliativa vården 
utförs på bästa sätt, saknas skäl för att inte dö en naturlig död. 
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Jämförelsen mellan djur som avlivas och människor som önskar avsluta livet med 
eutanasi, kan enligt Eliott och Olver (2008) av flera anledningar inte göras. Dels då 
människor kan uttala sitt lidande och få smärtlindring, dels för att människor aldrig kan 
ägas av någon annan. Karlsson et al. (2011b) menar även de att jämförelsen mellan 
människor och djur inte har något positivt att tillföra i debatten kring eutanasi. 
Gemensamt med Eliott och Olver (2008) anser Karlsson et al. (2011b) att människor 
inte vill bli behandlade som djur i övriga frågor, och därför bör djurperspektivet inte 
behandlas i eutanasifrågan. 
 

 
Makt och misstro  
 

En del informanter hade tillitsproblem till människor, och menade att människorna inte 
alltid har goda intentioner. En legalisering av eutanasi skulle kunna komma att 
missbrukas, dels av patienter, men även av sjukvårdspersonal (Eliott & Olver, 2008; 
Karlsson et al., 2007; Karlsson et al. 2011a).   
 
Legalisering av eutanasi skulle kunna leda till en ökad makt hos läkare, vilket i flertalet 
studier ansågs som negativt både för läkarnas egen del, samt för sjukvården i stort 
(Karlsson et al., 2006; Karlsson et al., 2011a; Seale, 2009).  
Karlsson et al. (2006) menar att en legalisering av eutanasi skulle lägga en alltför stor 
börda på sjukvården, samt att eutanasi inte är en uppgift för hälso- och sjukvården, då 
sjukvården inte aktivt bör avsluta liv. I Karlsson et al. (2007) studie framhävde 
informanterna att personer som vill avsluta sitt liv har rätt att göra detta själva, och att 
denna uppgift inte borde belasta sjukvården. Karlsson et al. (2011a) menar att en 
legalisering av eutanasi skulle kunna leda till en misstro för sjukvården. I studierna 
(Karlsson et al., 2007; Karlsson et al., 2011b) framgick att det föreligger en risk att 
läkare alternativt sjukvårdspersonal vilka skulle utföra eutanasi kunde komma att 
skuldbelägga sig själva efteråt. Komplexiteten i ämnet tydliggörs i (Karlsson et al., 
2007) en studie där läkarstudenter intervjuats angående deras syn på en legalisering av 
eutanasi. I studien framkom att 52 % av de tillfrågade ansåg att eutanasi inte borde 
legaliseras, medan 34 % av läkarstudenterna ansåg att eutanasi borde bli lagligt. Samma 
studie visade även att hela 48 % av de tillfrågade kunde tänka sig eutanasi om de befann 
sig i en patientroll i framtiden. Endast 18 % av de tillfrågade läkarstudenterna var 
negativa till eutanasi när det gällde dem själva i en patientroll (Karlsson et al., 2007). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Ämne valdes långt innan litteraturstudien påbörjades, då intresset för aktiv dödshjälp 
Eutanasi väcktes vid en debatt angående aktiv dödshjälp som visades på 
kunskapskanalen. Debatten belyste etiska, såväl som juridiska aspekter ur ett filosofiskt 
perspektiv. Nyfikenheten för eutanasi ledde in på en rad olika böcker och dokumentärer 
som belyste komplexiteten i ämnet. Begrepp som värdighet, lidande och autonomi var 
ständigt återkommande i debatten gällande eutanasi. 
Litteraturstudiens syfte och problemformulering tog form utifrån dessa etiska begrepp, 
då eutanasi är ett etiskt dilemma med flera infallsvinklar.  
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Syftet omformulerades under datainsamlingens gång, från att belysa de etiska 
aspekterna kring eutanasi, till att belysa etiska aspekter kring eutanasi. 
Omformuleringen av syftet gjordes för att möjliggöra en inkludering av alla etiska 
aspekter som återkom i resultatartiklarna.  
 
Osystematiska informationssökningar inledde sökarbetet i databaserna Cinahl, PubMed 
och PsycINFO, för att få en överblick av forskningsläget kring eutanasi. 
Fritextsökningar gjordes i sökmotorn Google, för att få en översikt om kunskapsläget 
angående eutanasi i Sverige. Cinahl är en liten databas vars ämnesområden innefattar 
hälsovetenskap och omvårdnadsvetenskap. PubMed användes då det är en bredare 
databas inom omvårdnadsforskning och medicinsk forskning, vilket vidgade 
sökningarna. PsycINFO användes då den behandlar psykologi i relation till vård och 
medicin. Efter genomförda sökningar uppmärksammades att den främsta forskningen 
fanns att tillgå i Cinahl, databaserna PubMed och PsycINFO hade enbart ett fåtal 
artiklar vilka inte gick att finna via Cinahl. Sökorden bestämdes utifrån 
litteraturstudiens syfte och finns redovisade i sökordsöversikten (tabell 1, bilaga I). 
Sökningar gjordes i alla tre ovan nämnda databaser och alla sökningar innehöll samma 
sökord samt limiters. Ämnesordet Eutanasi användes vid samtliga sökningar och 
kombinerades med övriga sökord, med hjälp av AND som boolesk operator (Se 
sökhistorik, tabell 2, bilaga II). En styrka i föreliggande litteraturstudie är att ämnesord 
användes i alla sökningar i kombination med övriga sökord, vilket minimerade risken 
för att relevant forskning missades. En negativ aspekt som skulle kunna innebära en 
svaghet för studien var att begreppen autonomy, dignity och suffering, lätt kunde vinklas 
till att eutanasi var etiskt försvarbart. Begreppen uppkommer frekvent i debatten för 
eutanasi, men under studiens gång har det framkommit att begreppen autonomy och 
suffering även kan appliceras i debatten mot eutanasi. Begreppet värdighet kunde dock 
inte uteslutas då litteraturstudien skulle belysa etiska aspekter kring eutanasi. 
Flertalet artiklar återkom vid flera sökningar, vilket ses som en styrka i studien, samt att 
sökorden var relevanta. Återkommande artiklar är markerade med asterisk (*) (Se tabell 
2, bilaga II).  
 
Inklusionskriterierna i sökningarna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 
2005-2013, det skulle vara vetenskapliga researchartiklar alternativt peer reviewed. En 
styrka med litteraturstudien är att både peer reviewed samt research article användes 
som limits för att försäkra den vetenskapliga kvaliteten i artiklarna i databasen Cinahl. I 
PubMed användes abstract avaliable som limit för att försäkra vetenskaplighet.  
Exkluderingen av artiklar gjordes manuellt, då chansen att missa relevant forskning på 
så vis minimerades. Artiklar som inte besvarade syftet valdes bort, även artiklar som 
byggde på forskning på barn alternativt djur. Artiklar som belyste ett religiöst 
perspektiv valdes bort, då detta hade komplicerat frågan ytterligare, då fokus skulle 
ligga på etiska aspekter och inte spirituella. I metoden ses flera styrkor, resultatet bygger 
till stor del på västeuropeisk forskning, då länder inom Västeuropa anses ha lika 
värderingar, samt att länderna i Västeuropa är likvärdigt sekulariserade med Sverige.  
 
Samtliga resultatartiklar är etiskt granskade. Resultatartiklarna är granskade och 
analyserade, dels gemensamt, dels enskilt. Under artikelgranskningen valdes artiklar 
bort som hade låg vetenskaplig grad, vilket ger en styrka i litteraturstudien, då flertalet 
artiklar i resultatet har hög vetenskaplig kvalitet. 
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Artiklar baserade på såväl kvalitativ som kvantitativ forskning utgjorde grunden för 
litteraturstudien, då de olika strategierna kompletterar varandra. Fokus har dock legat på 
kvalitativ forskning. För att belysa etiska aspekter kring eutanasi, användes artiklar med 
olika perspektiv, både gällande population samt ursprungsland. Detta för att ge en 
helhetsbild om etiska aspekter kring ämnet.  
Fem av resultatartiklarna är baserade på forskning i länder där eutanasi är lagligt, vilket 
kan ses som en styrka i studien för att få en bild av hur eutanasi fungerar i praxis. 
 
En styrka med föreliggande litteraturstudie är att alla moment har genomförts i ett 
gemensamt samarbete, och att båda har varit fysiskt närvarande under hela 
författningsprocessen.  
 
Samtliga svenska artiklar som presenteras i resultatet är från samma forskare vilket kan 
ses som dels en styrka dels en svaghet. Ingen av de svenska artiklarna kunde dock väljas 
bort, då det framkom mycket relevant data från samtliga, och att resultaten kunde 
appliceras på forskning från andra studier.  Ingen av de svenska artiklarna var heller 
vinklade i debattfrågan gällande eutanasi, då de belyste eutanasifrågan utifrån olika 
perspektiv. Utbudet av svensk forskning var begränsat och utifrån sökorden påträffades 
enbart dessa fyra artiklar i förhållande till syftet.  
 
 
Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa etiska aspekter kring eutanasi. Eutanasi är ett 
komplext fenomen och i debatten framhålls såväl etiska som praktiska dilemman. 
Självbestämmanderätten poängteras i flertalet studier som en mänsklig rättighet och 
lyfts fram, som ett av de starkaste argumenten för att eutanasi skall legaliseras (Eliott & 
Olver, 2008; Karlsson et al., 2007; Karlsson et al., 2011a). Autonomiprincipen i sig är 
komplex, då den syftar till att patienten skall göra helt autonoma val, utan att se till 
andras intressen (Malmsten, 2007), vilket blir motsägelsefullt, eftersom 
autonomiprincipen även belyser vikten av att en patients val inte skall inkräkta på en 
annan individs rätt till självbestämmande (SSF, 2010). En patients önskan om eutanasi 
skall enligt autonomiprincipen således inte inkräkta på läkarens autonomi, viljan att 
utföra eutanasi bör därför även finnas hos läkaren. Dessa formaliteter gäller i Holland, 
där det inte är en självklarhet att patienters önskan om eutanasi blir godkänd. Läkare i 
Holland har inte heller en skyldighet till att utföra eutanasi (Dees et al., 2012; Van Tol 
et al., 2011). Genom att läkaren ges rätten till ett autonomt val hålls autonomiprincipen 
upprättad och varken läkarens eller patientens autonomi blir inskränkt.  
Karlsson et al. (2011a) framhåller i sin studie att det kan bli problematiskt för patienten 
att göra helt autonoma val, dels för att patienten saknar den medicinska kunskapen som 
krävs, dels för att patienten kan komma att bli influerad av närstående eller 
sjukvårdspersonal. Flertalet studier belyser dock rätten till självbestämmande som 
avgörande i frågan gällande eutanasi, patienten bör ges rätten att bestämma när, var och 
hur patienten vill dö. Patienten bör således ges rätten att ta helt autonoma beslut ända 
fram till döden (Karlsson et al., 2005; Karlsson et al., 2007). Att resultaten gällande 
eutanasi i relation till autonomi skiljer sig åt, kan dels bero på komplexiteten i 
autonomiprincipen, samt att frågan gällande liv och död är komplex i sig.  
 
Lidandet är subjektivt och det är omöjligt att fullt ut veta hur en annan människa lider. 
Då lidandet är subjektivt är det av vikt att se patienten ur ett helhetsperspektiv (Van Tol 
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et al., 2011), förståelse för den enskilda människans livshistoria bör tas i beaktande. 
Flertalet studier belyser den hopplöshet som infinner sig när döden är ett faktum och 
meningen med lidandet uteblir (Johansen et al., 2005; Karlsson et al., 2005; Karlsson et 
al., 2007; Karlsson et al., 2011b; Mak & Elwyn, 2005). Önskan om eutanasi är 
komplext med inslag av flera komponenter i patientens bakgrund och sjukdomshistoria 
som föranleder dödslängtan. Många patienter kände stark oro för att den palliativa 
vården inte skulle kunna uppfylla de krav på smärtlindring som patienterna önskade 
(Mak & Elwyn, 2005; Karlsson et al., 2011b). Vidare framhäver samma studier att om 
den palliativa smärtlindringen vore optimal, skulle eutanasi aldrig behöva bli ett 
alternativ (Johansen et al., 2005; Mak & Elwyn, 2005; Karlsson et al., 2011b). Den 
palliativa vården kräver att vårdpersonalen har kvalificerade kunskaper inom 
smärtlindring, samt lindring av lidande. Då den palliativa vården bedrivs både i hemmet 
och på olika inrättningar råder det en brist på kvalificerad personal (Larsson & 
Rundgren, 2011), avsaknad av kvalificerad personal kan ha föranlett att diskussionen 
om eutanasi ens tagit form. För att kunna erbjuda en god palliativ vård är det av vikt att 
sjukvården tidigt informerar patienterna om den smärtlindring som finns att tillgå, samt 
att många symtom går att lindra. Oron minskade hos patienter som var välinformerade, 
vilket i sin tur kunde komma att minska det psykiska lidandet (Johansen et al., 2005). 
Då det i Sverige är olagligt med eutanasi är det än viktigare med information och 
individanpassad palliativ vård, för hur svårt lidande än må vara, finns det i dagsläget 
ingen möjlighet att avsluta sitt liv på annat sätt än suicid. Suicid är i Sverige fullt lagligt 
och något sjukvården inte bör utföra. Det kan anses som paradoxalt att en patient inte 
själv förmår ta sitt liv, men däremot skulle kunna begära att en läkare ska göra det.  

Enligt WHO (2002) är den palliativa vårdens uppgift att lindra lidande. I de fall då 
lindrande av lidandet inte är möjligt, ska sjukvården då behöva ta till metoder som 
strider mot vårdens grundläggande värderingar för att uppnå syftet att lindra. I vissa fall 
kanske detta är ett måste, ett steg som bör tas för att följa den utveckling som sker i takt 
med att den avancerade vården fortlöpande framskrider. I dagens sjukvård finns 
möjlighet att hålla svårt sjuka patienter vid liv med hjälp av medicinsk teknisk 
utrustning in i det längsta, men att det skulle vara mer etiskt korrekt än eutanasi är en 
fråga som kan diskuteras.  

Socialstyrelsens riktlinjer gällande livsuppehållande behandling (SOSFS 2011:7 1§) 
trädde i kraft 15 augusti 2011 och har gett patienten rätt att vara med i beslut gällande 
liv och död. I Sverige talas det om passiv eutanasi och legitimiteten bakom begreppet. 
Vad som innefattas av den passiva eutanasin går dock inte att få fram, varken via 
riktlinjer eller via olika rapporter, det är alltså fritt för tolkning. Det har länge pågått en 
debatt i Sverige gällande respiratorvård. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om livsuppehållande behandling (SOSFS 2011:7 1§) har gjort det möjligt för patienter 
som lever tillföljd av respiratorvård att passivt ta sina liv genom att respiratorn stängs 
av. I debatten mot eutanasi talas det om att man aldrig säkert kan veta när döden är nära 
förekommande och man menar på så sätt att det aldrig är rättfärdigat att aktivt ta en 
patients liv samt att eutanasi skulle förringa livets värde. Skulle det då vara mer etiskt 
korrekt med passiv eutanasi i de fall vi talar om svårt sjuka patienter som avsäger sig 
sondmatning och dropp, och i dessa fall dör tillföljd av brist på näring och vätska. 
Denna form av passiv eutanasi förekommer på vårdanrättningar runt om i landet. Är den 
passiva eutanasin verkligen passiv och förekommer det en gråzon mellan passiv och 
aktiv eutanasi? Frågan är komplex, skall eutanasi förbjudas kanske det likväl är oetiskt 
att erbjuda passiv eutanasi. 
 

15 
 



En vanlig behandlingsstrategi i den palliativa vården i Sverige är att kombinera 
analgetika med sederande i syfte att lindra lidande, samt för att hålla patienten smärtfri. 
Det är vida känt att denna kombination av läkemedel erhåller en rad biverkningar, som i 
sin tur kan komma att påskynda döden. I studien av Ankeny et al. (2008) framkommer 
det att det är en gråzon mellan såkallad passiv dödshjälp, som utförs i samband med 
analgetika och sederande, och aktiv dödshjälp då läkemedlen i för stor dos relaterar till 
att påskynda döden. 
 I de fall patientens lidande är för stort och patienten får svåra symtom som inte går att 
avhjälpa med läkemedel, kan terminal sedering bli aktuellt. Ankeny et al. (2008) 
likställer likväl terminal sedering med passiv dödshjälp, alternativt långsam eutanasi. 
Frågan om det är etiskt korrekt att söva ner en patient i väntan på döden, samt frågan om 
det är ett bättre alternativ än eutanasi i livets slutskede är komplex.  
 
Värdighet är en självklar mänsklig rättighet (Amnesty international, 1948), i resultatet 
togs diskussionen om värdighet enbart upp i de fall då informanterna var för eutanasi. 
Förlorad värdighet sågs som den främsta anledningen till att patienter önskade sig 
eutanasi (Georges et al., 2006). Flertalet studier belyste vikten av att eutanasi kunde 
möjliggöra en värdig död för patienterna (Eliott & Olver, 2008; Mak & Elwyn, 2005; 
Karlsson et al., 2005; Karlsson et al., 2007).  
 
Det framkom av resultatartiklarna att döden inte alltid behöver ha ett negativt värde 
(Dees et al., 2011; Eliott & Olver, 2008; Johansen et al., 2005; Karlsson et al., 2007; 
Karlsson et al., 2011b; Mak & Elwyn, 2005). Denna syn på döden kan appliceras på 
berövandesynen som Sumner (2011) beskriver. Ifall lidandet är outhärdligt och 
meningen med livet saknas kan döden ses som en befrielse från livet. Karlsson et al. 
(2007), Mak och Elwyn (2005) och Dees et al. (2011) framhåller att om en patient har 
ett outhärdligt lidande kan ett fortsatt levande ses som värre än döden och döden är i 
dessa fall att föredra. Flertalet studier kunde etiskt rättfärdiga eutanasi i de fall då 
patienter kände en hopplöshet, förlorad mening med livet, samt hade ett ohållbart 
lidande (Dees et al., 2011; Eliott & Olver, 2008; Johansen et al., 2005; Karlsson et al., 
2007; Karlsson et al., 2011b; Mak & Elwyn, 2005). Hoppet är det sista som lämnar 
människan är ett vida känt ordspråk, med detta i beaktande är det viktigt att se till att 
patienten behåller sitt hopp under hela döendeprocessen. Patienten skall erbjudas bästa 
möjliga vård och vårdpersonalen skall tillgodose patientens möjligheter till att få en god 
död.  
 
Flertalet studier framhåller en rädsla för att eutanasi skulle komma att missbrukas, dels 
av patienter, men även av sjukvårdspersonal (Eliott & Olver, 2008; Karlsson et al., 
2007; Karlsson et al., 2011a). Spekulationer kring att det skulle dyka upp patienter som 
inte haft rätta intentioner till eutanasi förekommer ständigt i debatten gällande en 
legalisering. Vissa menar att en stor del patienter skulle önska sig eutanasi, utan att det 
skulle kunna rättfärdigas. Rädslan för ett missbruk av eutanasi kan eventuellt härledas 
till nazitysklands eutanasiprogram beskrivet av MacLeod et al. (2012), som 
genomfördes under andra världskriget. Eutanasiprogrammen var ett tydligt exempel på 
hur människor kunde manipuleras och utföra onda handlingar, utan att de själva 
behövder vara illasinnade.  
 
Resultatet tyder på att det är läkare som har den mest negativa inställningen gällande 
eutanasi, vilket inte är så förvånade med tanke på att läkare arbetar för att rädda liv, inte 
avluta liv. I Karlsson et al. (2007) studie finner man i resultatet att majoriteten av de 
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svenska läkarstudenterna var emot en legalisering av eutanasi, men att en stor del av 
samma studenter dock kunde tänka sig eutanasi i en patientroll, ifall det skulle bli 
aktuellt.  
 
En legalisering av eutanasi i Sverige hade föranlett att läkarnas etiska kod skulle behöva 
revideras, då dess innehåll motsäger sig eutanasi. För att eutanasi skall rättfärdigas 
krävs även en ändring av svensk lag då Sveriges rikes lag i nuläget refererar till eutanasi 
såsom mord, alternativt dråp (Tännsjö, 2009). Om en legalisering av eutanasi skulle bli 
aktuell i Sverige hade det krävts att lagen var strikt reglerad för att det skulle kunna vara 
etiskt försvarbart. Ett alternativ för att införa en lagändring kring eutanasi skulle kunna 
vara att följa Hollands exempel med sex tydliga kriterier som krävs för att en 
eutanasiönskan skall beviljas. I Holland fordras att en läkare i samråd med en kollega 
skall undersöka patientens rätt till eutanasi. Båda läkarna skall vara förvissade om att 
patientens önskan är frivillig och väl övervägd, patientens lidande skall vara outhärdligt, 
patienten skall vara välinformerad om sin situation och om sina framtidsutsikter (Dees 
et al., 2012). Vidare framhåller Sumner (2011) vikten av att eutanasifrågan måste bygga 
på autonomiprincipen. Patienten skall enligt Sumner (2011) vara psykiskt stabil och ha 
fungerande kognitiv funktion för att kunna ta ett autonomt beslut. Sumner (2011) menar 
också att eutanasi enbart kan rättfärdigas i de fall då patienten har en obotlig dödlig 
sjukdom, med en begränsad (max 6 månader) tid kvar att leva. 
 
Vad som kan anses vara ett värdigt och meningsfullt liv, måste vara upp till var och en 
att bestämma. Alla människor har sina preferenser när det kommer till vad man vill 
åstadkomma i sitt liv. Det som är meningsfullt för en individ, kan för en annan ses som 
irrelevant. Människan formar livet, och livet formar människan, det kan ingen ta ifrån 
henne. Ingen kan heller ta ifrån människan viljan att leva, eller viljan att dö, men hur 
döden ska inträffa har i nuläget inget givet svar. 
 
 
Konklusion 
Föreliggande litteraturstudie har belyst den etiska komplexiteten gällande eutanasi. 
Eutanasi är ett etiskt dilemma med flera infallsvinklar. Varken autonomiprincipen eller 
lidandeprincipen leder fram till något självklart svar i frågan gällande rättfärdigandet av 
eutanasi. Både autonomiprincipen och lidandeprincipen är komplexa i sig själva och 
dess innehåll tar varken ställning för eller emot eutanasi. Självbestämmanderätten 
framstod som ett starkt argument till att eutanasi var etiskt försvarbart samtidigt som 
resultatet visade att det för en patient var svårt att vara helt autonom i frågor kring livets 
slutskede. Lidandet framstod som komplext och mångdimensionellt, om lidandet var 
outhärdligt ansågs eutanasi i vissa fall vara rättfärdigat, medan många ansåg att lidandet 
inte skulle behöva bli outhärdligt och att den palliativa vården var det bästa alternativet 
för att lindra lidandet. En patients önskan om att få dö behövde nödvändigtvis inte ses 
som en dödslängtan utan borde snarare ses som ett behov av tröst. Begreppet värdighet 
och en värdig död förekom dock endast i den etiska debatten för eutanasi. Värdighet i 
sig är ett komplext begrepp och kan inte utgöra grund för att etiskt rättfärdiga eutanasi. 
En gråzon mellan legitima behandlingsalternativ samt eutanasi förekommer och vad 
som är det bästa alternativet för att möjliggöra en god död förblir ett i dagsläget olösligt 
etiskt dilemma. 
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Implikation 
I takt med sjukvårdens kontinuerliga utveckling och genom sjukvårdteknikens ständiga 
förnyelse är det av stor vikt att vårdpersonalen och inte minst sjuksköterskan förbereder 
sig på fler kommande etiska vårddilemman. Sjuksköterskan har som uppgift att alltid 
sätta patientens bästa i fokus och att erbjuda en god vård på lika villkor för alla 
människor. Debatten kring eutanasi kommer förmodligen fortskrida under en lång tid 
framöver och den svenska forskningen bör därför inriktas på att producera mer kunskap 
kring hur eutanasi kan komma att användas i praktiken. Införandet av rätten att avsäga 
sig livsuppehållande behandling är antagligen bara ett första steg mot en mer liberal 
svensk sjukvård. Utbudet av svensk forskning är limiterad, i Sverige bör kunskap om 
eutanasi sökas genom att studera forskning gjord i de länder där eutanasi är legalt, vilket 
kan leda till en ökad förståelse för eutanasi som behandlingsform, samt ge en djupare 
insikt kring vilka etiska aspekter som lyfts fram i eutanasidebatten i dessa länder. 
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Bortfall: 0 
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Grad I 
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Cinahl 

Mak, Y., & 
Elwyn, G. 
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terminally ill: 
Uncovering the 
meaning of desire 
for euthanasia 

Att bättre förstå 
vad som står 
bakom en 
önskan om 
eutanasi 

Metod: Kvalitativ, induktiv, 
hermeneutisk metod med 
ostrukturerad djupgående 
intervjufrågor. 
Urval: 6 cancerpatienter i livets 
slutskede som önskar aktiv 
dödshjälp valdes ut av 150 
patienter som var inskrivna i det 
palliativa teamet 

Önskan om aktiv dödshjälp har ingen tydlig 
eller enskild orsak utan beror på en patients hela 
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UK 
PubMed 
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läkare och 
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attityd till 
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Metod: Kvalitativ och 
kvantitativ metod utifrån öppna 
och slutna frågeformulär  
Urval: randominiserat urval från 
databas där 8857 läkare som 
arbetar i Storbritannien fick 
frågeformulär tilldelats. 42.1 % 
av dessa valde att delta. 

Majoriteten av brittiska läkare är emot en 
legalisering av eutanasi, speciellt läkare inom 
palliativa och geriatriska delar av vården. 
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2007 
UK 
Holland 
Belgien 
Cinahl 

Seymour, J,. 
Janssens, R., 
Broeckaert, B.  

Relieving 
suffering at the 
end of life: 
practitioners´pers
pectives on 
palliative sedation 
from three 
European 
countries 

Att lära om 
vårdpersonal 
och forskares 
förståelse och 
upplevelser av 
terminal 
sedering för att 
hantera smärta i 
slutet av livet. 
Deras syn på 
kliniska, etiska 
och sociala 
implikationer 

Metod: Kvalitativ metod, 
empirisk studie, induktiv eller 
jämförande dataanalys utifrån 
informerande intervjuer. 
Urval: 11 doktorer, 14 
sjuksköterskor samt 10 forskare 
från Belgien, Nederländerna 
samt UK. 
Bortfall: 
 

I studien framkom att de tre deltagande länderna 
kan lära sig mycket av varandra i hur 
utformningen ska se ut av den palliativa vården 
och hur svårigheter kan bemötas. 

Grad I 

2011 
Holland 
PsycInfo 

Van Tol, G., 
Rietjens, J., & 
Van der Heide, 
A 

Empathy and the 
application of the 
unbearable 
suffering criterion 
in Dutch 
euthanasia 
practice 

Att utreda hur 
läkarna avgör 
om patienten 
har outhärdligt 
lidande 

Metod: Kvalitativ metod, 
empirisk studie med 
semistrukturerade intervjuer 

Urval: 15 praktiserande läkare 
eller konsulter som förekommit 
i tidigare kvantitativ studie 

Det är av vikt att läkarna använder sig av flera 
perspektiv när de avgör en patients förfrågan om 
eutanasi. 
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Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod       

Publika- 
Tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats 
 

Vetenskap
lig 
Kvalitet 

2006 
Belgien, 
Kanada, 
Holland 
Cinahl 
PsycINFO 

Cohen, J., 
Marcoux, I., 
Bilsen, J., 
Deboosere, P., 
Van der Wal 
,G., & Deliens, 
L. 

European public 
of euthanasia: 
Socio-
demographic and 
cultural factors 
associated with 
the acceptance of 
euthanasia in 33 
European 
Countries 

Att undersöka 
och jämföra 
acceptansen för 
eutanasi i 33 
europeiska 
länder. 

Metod: Kvantitativ metod, 10 
gradig likertskala användes för 
datainsamling 
Urval: 33 europeiska länder 
deltog och 41125 personer 
deltog. 
Bortfall: 37 % bortfall 

Man fann att det inte fanns något gemensam 
attityd mot eutanasi bland de europeiska 
länderna. Bland de länder som var positivt 
inställda till eutanasi återfanns bland annat 
Sverige, Belgien, Danmark, Holland. Några av 
de länder som var emot eutanasi var Malta, 
Turkiet, Rumänien. 

Grad I 

2006 
Holland 
Cinahl 
PubMed 

Georges, J-J,. 
Onwueteaka-
Philipsen, B-D,. 
Van der Heide, 
A,. Van der 
Maas, P-J & 
Van der Wal, G 

Request to forgo 
potentially life-
prolonging 
treatment and to 
hasten death in 
terminally ill 
cancer patients: a 
prospective study 

Att undersöka 
palliativa 
cancerpatienters 
vilja i slutet av 
livet gällande 
avböjande av 
behandling, 
dödshjälp eller 
livsförlängande 
behandling.  

Metod: Kvantitativ metod, 
prospektiv studie, med 
deskriptiv statistisk analys. 
Urval: 85 läkare som 
behandlade en patient som hade 
mellan 1 vecka och 3 månader 
kvar att leva 
Bortfall: 13 som vägrade att 
delta, 22 hoppade av under 
studiens gång. 

Det framgick att önskan om en snabbare död 
ökade i takt med att patienters symtom ökade. 
Känslan av förlorad värdighet var en 
nyckelfaktor hos de patienter som önskade få en 
snabbare död. Patienter som valde att avstå 
behandling vid livets slutskede fick oftast detta 
beviljat. Önskade patienter dödshjälp blev detta 
oftast inte beviljat.  
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