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B etydelsen av ordet eutanasi (dödshjälp) har gradvis föränd-
rats. 

           Under antiken och fram till 1800-talet hade ordet en 
betydelse som överensstämde med dess grekiska etymologi: eu – 
god, thanatos – död. Eutanasi syftade på en naturlig död som var 
skonsam och utan lidande.

 Den brittiske filosofen Francis Bacon (1561-1626) återin-
troducerade ordet eutanasi i början av 1600-talet. Han uppmanade 
läkare att göra sitt bästa för att lindra de döendes plågor, utan att 
fördenskull överskrida gränsen för en naturlig död. 

 Från och med slutet av 1800-talet har ordets betydelse 
förändrats successivt. Numera syftar ordet vanligen på det att av-
siktligt döda en obotligt sjuk människa för att skona henne från 
lidande.  

 I vår tid är det bäst att använda ordet dödshjälp eller 
eutanasi enbart i bemärkelsen ”avsiktligt orsakad död” för att 
undvika missförstånd när ämnet diskuteras .

▸ I detta kapitel kommer vi att utveckla den definition som anges till 
vänster mer i detalj.
  

Ett tvetydigt ord 

1/ Definition 2/ Etik 3/ Medicin        4/ Lagen 5/ Lösningar1/ Definition

Dödshjälp/eutanasi betyder att direkt och avsiktligt 
orsaka en människas död genom en handling eller  
underlåtenhet, i syfte att förhindra lidande (ett lidan-
de som kan vara befintligt, förmodat eller  
förväntat i framtiden). 

 Definition
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I dag finns en tendens att be-
gränsa definitionen av ordet 
dödshjälp/eutanasi till att be-
teckna det huvudsakliga syftet 
att orsaka en annan människas 
död för att hon inte skall lida. 

I sin ursprungliga betydelse 
kunde ordet dock syfta på 
(och tolkas fortfarande av vis-
sa som) att ta sitt eget liv för 
att undvika lidande eller för 
att dö <<värdigt>>. När Cicero 
försvarade självmord som en 
god död (euthanasia), svarade 
Atticus att det snarare liknade 
desertering. 

Beroende på vem som utför 
handlingen kan det alltså vara 
frågan om:

1/ Självmord, när den lidande 
personen tar sitt eget liv. I dag 
finns det fler och fler människor 
som förespråkar ”rätten att 
dö”: när jag vill, hur jag vill. 
Detta är förödande för anhöri-
ga och omgivningen, som blir 
djupt sårade.

2/ Assisterat självmord, när 
den lidande personen ber nå-
gon annan om hjälp för att få 
tillgång till nödvändiga läke-
medel för att ta sitt eget liv. Den 
psykiska sårbarheten hos en 
patient som frestas av tanken 
på att dö gör detta till medhjälp 
till självmord.

3/   Mord eller dråp, när någon 
orsakar en annans död för att 
befria denne från lidande.

→

     Läkare finns till för att kämpa mot döden. De kan 
inte plötsligt byta läger och ställa sig på dödens sida.

Professor Jérôme Lejeune  

Dödshjälp för andra eller för en själv 
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→

1/ Definition

Dödshjälp kan utföras på flera 
olika sätt.

1/   Genom handling: 
Det innebär att avsiktligt ta en 
lidande människas liv genom 
en eller flera aktiva handlingar. 

Exempel: 
• Att med vett och vilja ge en 
dödlig dos av ett läkemedel 
(inklusive att medvetet ge en 
dödlig överdos av ett lugnande 
medel för att påskynda patien-
tens död). 

2/   Genom underlåtenhet: 
Det innebär att inte ge en nor-
mal och rimlig behandling som 
patienten tål och behöver, så 
att man avsiktligt orsakar pa-
tientens död.

Exempel: 
• Att inte ge en åldring hans 
hjärtmedicin (vilket leder till 
en hjärtinfarkt) eftersom man 
tycker att hans liv saknar me-
ning.

• Att sluta ge livsuppehållan-
de vård (näring, syre, respira-
torvård, vatten) när det gäller 
en person som är hjälpbero-

ende men inte döende.
 
Dödshjälp genom underlå-
tenhet är inte samma sak som 
att undvika oproportionerliga 
vårdinsatser. Det senare inne-
bär att man i livets slutskede 
avbryter en behandling som 
blivit oproportionerlig med tan-
ke på patientens tillstånd och 
som resulterar i en osäker och 
plågsam förlängning av livet. 
Läs mer om detta på sida 25.

Genom handling eller underlåtenhet

        Vi som är kliniskt verksam-
ma läkare i palliativ vård och 

dagligen möter människor i livets 
slutskede tar tydligt avstånd 

från både aktiv dödshjälp och 
läkarmedverkan till självmord. 

Den palliativa vården handlar om 
att hjälpa människor att kunna 

leva ett värdigt och meningsfullt 
liv även i livets slutskede. 

Carl-Magnus Edenbrandt, styrelse- 
ledamot i Svensk förening för palliativ 

medicin, Läkartidningen 42/2013

“

”
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→
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→

1/ Dödshjälp som patienten 
inte begärt
Dödshjälp som utförs utan pa-
tientens samtycke, när anhöri-
ga eller vårdpersonal har velat 
det. Ibland har läkaren fattat 
beslutet helt ensam. Detta är 
en grov kränkning mot män- 
niskans rättigheter.

2/ Dödshjälp som patienten 
begärt
Dödshjälp som utförs när en 
lidande människa ber om det. 
Om vårdpersonal gör detta 
strider det mot Hippokrates 
ed, som läkaretiken har byggt 
på i 2500 år: << Jag skall icke 

ge någon gift, om man ber mig 
därom, ej heller råda någon till 
dylikt >> (4:e århundradet f.Kr.)

I de allra flesta fall, när en pa-
tient uttrycker en önskan att 
dö, är det en vädjan om hjälp 
som betyder: << Säg att mitt liv 
fortfarande är värt att leva. >>

Om vårdpersonalen eller an-
höriga i stället säger: << Du har 
rätt, i ditt fall har livet blivit me-
ningslöst >> kan det leda perso-
nen till att be om att få dö… 

Det är en sorts symbolisk döds-
hjälp som ges innan själva dö-

dandet äger rum. Som om man 
dödade patienten två gånger.

1/ Definition

“
”

          Var och en har rätt 
till liv, frihet och personlig 

säkerhet. 
(FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna, 1948)

Med eller utan patientens samtycke
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Numera, om man har tillgång 
till ett kompetent vårdteam, 
kan nästan all form för fysisk 
smärta lindras på ett effektivt 
sätt. 

I och med läkarvetenskapens 
framsteg har den klassiska 
motiveringen för dödshjälp, 
att göra slut på en sjuk per-
sons kroppsliga lidande, blivit 
olämplig och oacceptabel. 

Oftast kan det fysiska lidan-
det lindras med hjälp av enkla 
medel. I värsta fall, om inget 

annat fungerar, kan man alltid 
sänka patientens medvetan-
denivå (sedera patienten) för 
att klara en särskilt svår peri-
od.

Dödshjälp efterfrågas också 
mot psykiskt lidande. Oftast 
är detta lidande relaterat till 
svårigheter med anhöriga eller 
en känsla av att livet förlorar sin 
mening när man blir sårbar, åld-
ras eller begränsas av en funk-
tionsnedsättning.

Den sistnämnda motiveringen 

är den som ofta används för 
att rättfärdiga dödshjälp för 
människor som inte alls har 
bett om det. I sådana fall finns 
det bara en förmodan om li-
dande.

Sedan 1970-talet finns det fler 
och fler som kräver en så kall-
ad rätt att dö på grund av räds-
la för framtida lidande. Ofta är 
det friska människor som plä-
derar för detta. 

→

1/ Definition 2/ Etik 3/ Medicin        4/ Lagen 5/ Lösningar

 
« Debatten kring dödshjälp 
blir ofta väldigt förenklad. Man 
förutsätter att det enda skälet 
att begära dödshjälp är lidan-
de. Men utvärderingarna från 
Holland visar att många gör det 
av andra skäl, som exempelvis 
förlust av värdighet, rädsla för 
att bli beroende av andra eller 
livströtthet. I praktiken visar det 
sig att när patienter efterfrågar 
dödshjälp är det ofta andra 
motiv än smärta som ligger 
bakom ». 
Susanne Ringskog Vagnhammar, 
universitetsadjunkt vid Nationellt 
centrum för suicidforskning vid 
Karolinska institutet, som samman-
ställt en rapport över utvecklingen 
i de länder som tillåter dödshjälp, 
Läkartidningen 15/2009.

För att göra slut på ett befintligt, förmodat eller framtida lidande
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→

1/ Definition

Individuell eller kollektiv eutanasi

SIDA10

Förutom dödshjälp som utförs 
i en särskild situation av svårt 
lidande finns det kollektiv  
« eutanasi », dvs. att staten på 
ett organiserat sätt eliminerar 
en viss kategori av människor: 
funktionshindrade, gamla… I 
detta sammanhang förekom-
mer det ibland högst verkliga 
dödsfall som inte synliggörs. 
Det finns flera olika motiv för 
detta, som ofta förekommer 
samtidigt :

1/ Utilitaristiska motiv: 
man eliminerar dem som 
ses som överflödiga mun-
nar att mätta, som till exem-

pel barn som föddes med 
funktionshinder i Sparta.  

2/ Eugeniska motiv: man eli-
minerar dem som bär på en 
« defekt » för att « förbättra » 
människosläktet. Det skedde 
t ex under naziregimen: Hitler 
sade att han gav «nådastöten» 
till ett stort antal psykiskt sjuka 
eller gamla människor.

3/ Ekonomiska motiv: exem-
pelvis i Storbritannien lades 
det sommaren 2012 fram ett 
lagförslag som skulle legalise-
ra assisterat självmord för äld-
re människor som beräknas ha 

mindre än ett år kvar att leva. 
Motiveringen var att mer än 
hälften av sjukvårdskostnader-
na går till vård för människor 
som kommer att dö inom ett 
år… 

Ekonomiska skäl är de som vä-
ger tyngst i våra dagar. Men för 
att det inte ska anses att staten 
bedriver eugenik, kan man i 
vissa länder i dag ana en be-
gynnande tendens att mer eller 
mindre uppmuntra personerna 
i fråga till att själva be om att få 
dö.
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F rågan om dödshjälp lyfter fram lidandets pro-
blem i människans liv. Det finns både fysiskt och 
själsligt lidande. Man behöver hitta sätt att lindra 

båda typerna på bästa sätt, medveten om att psykiskt lidan-
de ofta är djupare, svårare att upptäcka och därför också 
svårare att lindra än fysiskt lidande. 

Utöver frågan om lidande gör sig frågan om en värdig död kraf-
tigt påmind. 

Vad är värdighet? 
Vad innebär det att dö värdigt?

Frågan om dödshjälp får oss att reflektera över hur vi kan 
förstå patienten och hennes verkliga behov. Det är frågor 
kring meningen med att leva, med sjukdom eller funktionsned-
sättning, som berör personen allra mest. Det krävs tid för att han 
eller hon skall kunna börja svara på dem. 

Respekt för 
människans 

värdighet
 i livets

 slutskede

1/ Definition 2/ Etik 3/ Medicin        4/ Lagen 5/ Lösningar2/ Etik

Etik betyder att söka patientens verkliga bästa. Att 
göra slut på en människa för att göra slut på hennes 
lidande framstår som extremt, särskilt då det i dag 
finns effektiva behandlingar mot smärta. 

Etik
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Det huvudsakliga syftet med 
dödshjälp är att en gång för alla 
göra slut på en svårt sjuk eller 
funktionshindrad persons fy-
siska och/eller psykiska lidan-
de.  Även om det är ett lovvärt 
ändamål att mildra eller lindra 
lidande, är det inte människ-
ans rätt att eliminera lidandet 
helt och hållet genom döden. 
 
Under alla sina stadier är li-
vet präglat i olika grad av 
smärta och ångest, men ock-
så av glädjeämnen och frid.  

När man avser att ge dödshjälp  
är önskan att befria den sjuke 
från lidandet ofta kopplad till 
en (medveten eller omedveten) 
vilja att göra slut på en påfres-
tande situation som man själv 
eller omgivningen finner svår 
att uthärda.

Andra motiv än viljan att lind-
ra lidandet kommer allt oftare 
till uttryck: å ena sidan den 
påstådda rätten att förfoga 
över ens eget liv, rädslan för 
att åldras, en känsla av att livet 
saknar mening när man blivit 

svagare eller att man förlorar 
sin värdighet när man förlorar 
sin autonomi. 

Och å andra sidan: behovet av 
snabbt tillgängliga bäddar på 
vissa sjukhus, de ekonomiska 
kostnader som en vistelse på 
ett vårdhem kan innebära för 
familjen, eller vårdkostnader 
för samhället…

Syftet med dödshjälp är att göra slut på en lidande människas plåga. Att ta bort eller lindra 
en människas lidande är självklart ett gott ändamål i sig.

Syftet

1/ Definition 2/ Etik 3/ Medicin        4/ Lagen 5/ Lösningar

ATT LINDRA LIDANDE

→
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Syftet (forts.)

1/ Definition 2/ Etik 3/ Medicin        4/ Lagen 5/ Lösningar

 

2/ Etik
→

Att älska våra döende som vi älskar våra nyfödda

SIDA14

En döende människa befinner 
sig i en situation som på många 
sätt liknar ett spädbarns. Hon 
är nästan fullständigt beroen-
de, hon uttrycker sig mödo-
samt, vardagliga handlingar 
har blivit omöjliga.

Ofta, inför vårt barn som gråter, 
kan vi möta samma oro och vre-
de som inför en anhörig i livets 
slutskede. Allt tycks då så tungt 
att bära, alltför svårt att stå ut 
med. 

Ändå, i båda fallen, är det frå-
gan om vårt eget kött och blod. 
För att möta deras behov av öm-

het och kärleksfull vård, låt oss 
våga handla på samma sätt: 
omfamna dem, sträcka ut en 
hand och lugna deras ångest 
inför livet och döden.

Låt oss hålla fast vid skönheten 
i denna fullständiga överlåtel-
se och delta helhjärtat i båda 
dessa övergångsfaser, med 
samma omtanke och generosi-
tet, i gemenskap.  

Låt oss begrunda det här tillsammans: Den 
här lilla gubben som jag ritar är jag. Du 
kan ta ifrån mig saker ”virtuellt” så får vi 
se när jag börjar förlora min värdighet…



Syftet (forts.)

Vid dödshjälp är intentionen att 
orsaka en människas död. De 
allra flesta mänskliga samhäll-
en har alltid sett detta som en 
gräns som inte får överskridas. 

Förbud mot att mörda är grun-
den för livet i samhället: jag kan 
leva i tillit bland mina grannar 
endast om jag vet att de inte 
har rätt att döda mig. 

När en människa lider mycket, 
kan döden verka vara den enda 
utvägen. Men så fort hon lider 
mindre är det slående att se 
hur hennes begäran om att få 

dö försvinner av sig själv. 
Att avsiktligt orsaka död är 
en handling som alltid visar 
sig vara fel mot:

1/ den sjuka personen själv. 
Denne berövas sina sista stun-
der i livet, som kan vara rikt gi-
vande (t ex upptäckten av en ny 
mening med livet, försoningen 
med ett barn…).

2/ den som utför handlingen. 
Medvetet eller omedvetet lider 
han av samvetskval och/eller 
utvecklar symtom som visar att 
gärningen har skadat honom 

djupt i hans innersta.

3/ andra personer i närheten, 
som kan såras i olika grad. 
(T.ex. drabbades Lionel Jospin, 
f.d. premiärminister i Frankrike, 
hårt av sin mammas bortgång 
genom dödshjälp. Under sin tid 
som premiärminister ville han 
inte att en lag om dödshjälp 
skulle röstas fram). 

1/ Definition 2/ Etik 3/ Medicin        4/ Lagen 5/ Lösningar

          Jag är glad att debatten inte 
är större i Sverige. Ofta är det 
friska, starka människor som 
är vana att kunna välja elbolag 
och mobiloperatör som vill se en 
legalisering av dödshjälp, inte de 
sjuka och svaga.

Carl Johan Fürst, professor i 
palliativ medicin, Lunds univer-
sitet, tidskriften Fokus 2/2008.

→

Intentionen med dödshjälp är något mycket radikalt: att döda för att lindra smärta. Men 
att orsaka död är alltid en förkastlig handling.

Intentionen

“

”

Att utföra en dödlig gärning
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Intentionen (forts.)
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Det är inte vårt eget beslut att 
leva, inte heller att dö. Varje 
människa, varje person kom-
mer till jorden för att vara, fin-
nas till och leva. Livet är en gåva 
eftersom alla tar emot det. Har 
jag inte liv, har jag inte heller 
något annat gott. Livet är det 
primära goda, utan det existe-
rar inte det övriga goda för mig. 

Därför förtjänar varje människa 
att älskas för det hon är. Vare 
sig hon är vid god hälsa eller 
sjuk, stark eller skör, aktiv eller 
passiv, spädbarn eller gammal, 
har hon rätten att respekteras 
och tas emot som hon är, rätten 

att existera och leva.
Får en människa bestämma 
över sitt liv eller någon annans 
liv ? 

Livet som jag fått som gåva 
motsvarar en längtan som jag 
bär djupt inom mig, viljan att 
leva. Denna vilja ger var och 
en styrkan att kämpa för att 
beskydda och bevara livet och 
göra det fruktbart. Från det lilla 
barnet som redan är levande i 
sin mammas mage, till den dö-
ende vars andning är det enda 
tecknet på att hon lever, förtjä-
nar varje liv respekt och har ett 
värde.

2/ Etik
→

Livet, en outtömlig skatt

SIDA16

Öh… utan armar?

Utan armar har jag ändå kvar min mänskliga värdighet.

Utan ögon?

Som blind har jag ändå kvar min mänskliga värdighet.

Utan den ena foten?

Jag haltar, men jag har ändå kvar min mänskliga värdighet.

Utan öron?
Va?



Intentionen (forts.)

1/ Definition 2/ Etik 3/ Medicin        4/ Lagen 5/ Lösningar

→

Alla är vi beroende av andra. 
Att förlora autonomin gör be-
roendet större utan att vi för-
denskull förlorar vår mänskliga 
värdighet. 

« Alla människor är födda fria 
och lika i värde och rättigheter » 
säger artikel 1 i FN:s Allmänna 
förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. Denna utsaga 
gäller varje människa, vare sig 
hon är sjuk, funktionsnedsatt, 
gammal eller frisk. Lidandet 
gör inte att människan förlorar 
sin värdighet. Men människans 

sårbarhet efterlyser det stöd 
som hon behöver... 

Lidande är en del av livet. Det 
gäller naturligtvis inte att vältra 
sig i lidande, men väl att reflek-
tera över vad det betyder och 
att hitta tillräckliga mänskliga 
medel för att överkomma det.

Lidande pekar alltid på en brist, 
en frånvaro av något väsentligt 
för mig. Denna brist kan vara 
fysisk, psykisk, social eller and-
lig. Att förstå lidandet på detta 
sätt leder till att vi ställs inför en 

verklighet i vårt liv – vår ändlig-
het och skörhet – men även in-
för frågan om döden, den sista 
etappen i varje liv.

Men är det ett riktigt och 
mänskligt tillvägagångssätt att 
döda för att få bukt med lidan-
de?

Även när döden är nära behål-
ler livet sin mening. 

Under hela sitt liv konfronteras människan med perioder av fysiskt och psykiskt lidande. 
Det är en väsentlig del av människans villkor att möta lidandet; viljan att leva sporrar 
människan att bemästra och övervinna lidandet utan att fördenskull förneka det. 

Mänsklig värdighet och lidande 

Hotas värdigheten av att bli beroende av andra ?

           Den palliativa vården ser 
döendet som en normal process 
och syftar till att hjälpa patien-
ten att uppnå bästa möjliga 
livskvalitet vid livets slut och 
varken påskynda eller upp-
skjuta döden. Den ska stödja 
människor att leva med vär-
dighet och med största möjliga 
välbefinnande till livets slut. 
Det palliativa förhållningssättet 
kan också erbjudas i ett tidigare 
skede i sjukdomsprocessen 
och kan även kombineras med 
symptomlindrande behandling.
Nationella rådet för palliativ vård, 

www.nrpv.se
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Ok, skämt åsido.

Men kom ihåg det här:

1/ Definition 2/ Etik 3/ Medicin        4/ Lagen 5/ Lösningar2/ Etik

« Att födas är att börja dö ».  Théophile Gautier

Döden, en oundviklig 
övergång 

En gräns

→

även om  min hjärna inte längre 
skulle fungera, även om jag inte 
längre skulle komma ihåg mitt 
eget namn, även om jag skulle 
bli som ett litet barn…  skulle 
det inte få mig att förlora min 
mänskliga värdighet.

Varje levande varelse måste gå 
igenom döden; det jag kan vara 
säker på är att jag kommer att 
dö en dag. Men att acceptera 
döden och att ta sitt eget liv är 
två olika saker. 

Om lagen öppnade för rätten 
att dö, skulle det innebära att 
livet nedvärderades. Det skulle 
bli tillåtet att förfoga över och 
kasta bort sitt liv som man vill, 
när man vill, för att man vill.  

Att ta liv skulle inte bara bli en 
rättighet, underförstått skulle 
det i vissa situationer ses som 
något gott.

Att använda sig av dödshjälp 
har moraliska och känslomäs-
siga konsekvenser för de efter-
levande, när en kär närstående 
har gått bort på detta sätt. Det 
kan ge upphov till en form av 
skuld. 
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→

Dödshjälp kan ibland framstå 
som lösningen för en mängd 
problem, bekymmer och lidan-
de. Men är det att använda sig av 
dödshjälp resultatet av en verklig 
frihet eller en verklighetsflykt ?
Den sanna friheten är först och 
främst frukten av en reflektion 
som leder till man urskiljer det 
verkligen goda och väljer det. 
Den fria människan är en var-
else med ansvar. Den sanna 
friheten är inte att välja vad jag 
vill, när och hur jag vill.  Frihe-
ten härrör från förnuftet och vil-
jan, upplysta av sanningen om 
människans natur.

Den ohållbara << spegeleffekten >> består i den 
friskes projektion på den sjuke, med alla de 
förvrängningar som detta kan föra med sig.

Ibland lider friska personer som är i kontakt 
med sjuka mer än dem som faktiskt är sjuka. 
Är det inte så att den friska personen, hos den 
sjuke, ser sitt eget lidande och vad som fattas 
honom? 

Den friske projicerar, ofta omedvetet, sin egen 
död på den döende. Ofta anar den sjuke detta 
psykiska lidande hos den friske. Därmed blir 
den sjuke mer och mer illa till mods inför den 
friska personens obehag. Den sjuke känner sig 
som en börda för omgivningen och samhället. 
Alltså är det väl bäst att han försvinner !

Det är bättre att sjuka och friska hjälper var-
andra, samtalar och tillsammans reflekterar 
över alla de existentiella frågor som lidandet 
väcker. Det är bättre att stödja varandra; att 
utan skam men med ödmjukhet acceptera 
sin skörhet, sin ändlighet, sin vanmakt inför 
döden för att förbereda sig på den så fridfullt 
som möjligt.

Den ohållbara << spegeleffekten >>
Dödshjälp: frihet eller 

flykt?
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Det är markant skillnad mellan 
att orsaka döden och att accep-
tera den. Kan dödshjälp verkli-
gen vara enda sättet att lindra 
lidande?

Eftersom döden är en del av 
livet, är det inte rätt att till vil-
ket pris som helst förlänga en 
människas liv genom opropor-
tionerliga vårdinsatser. I och 
med att vetenskapen har makt 
att göra så mycket blir biologin 
och läkekonsten ofta till avgu-
dar, utan att man ser till perso-
nen som helhet.

Mellan att envisas med opropor-
tionerliga vårdinsatser och ge 
dödshjälp, ligger den optimala 
lösningen i att erbjuda den dö-
ende mänskligt stöd och palli-
ativ vård. Det innebär att man 
accepterar döden som ett natur-
ligt faktum, lindrar lidandet och 
förbereder personen för döden 
på ett respektfullt, naturligt och 
fridfullt sätt.

Döden, ett sanningens ögon-
blick? Erfarenheten visar att 
en människa ofta uttrycker sin 
starkaste och mest äkta sida 
just i livets sista stunder. Mitt i 
sin svaghet kan hon på ett häp-
nadsväckande sätt förmedla det 
bästa av sig själv till sina när-
maste.  Är det då inte värt det att 
leva sitt liv ända till slutet?

 

           Jag känner djup sorg över allt som jag inte kommer att få uppleva. 
Jag är bedrövad för att jag snart kommer att lämna mina fyra barn. 
Samtidigt känner jag en stor lycka och glädje över allt jag upplever just 
nu. Flera gånger varje dag fylls mitt hus med skratt. Låter det märkligt?
Ulla-Carin Lindqvist, som dog i sjukdomen ALS, i sin självbiografi Ro utan åror, 2004.”

2/ Etik
→

Det är bättre att förbereda sig lugnt och fridfullt för att dö, snarare än att forcera döden och gå bort i bitterhet. Det kan 
fortfarande finnas tid för en kärleksgest till dem vi älskar.

SIDA20

« Att dö väl » i vetskap om att alla måste dö

“

Avgrunden mellan att orsaka död och acceptera döden

Att dö är den döendes sista 
gärning. Den döende behö-
ver stödjas hela vägen ut, 
men på ett sådant sätt att 
hon själv lever sitt liv ända 
till slutet.

Att inte beröva 
den döende  
hennes död
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”

En pappa berättar : « Redan som nyfödd gick vårt barn igenom 
flera svåra kirurgiska ingrepp. Han föddes med flera missbild-
ningar i hjärtat och matsmältningssystemet, och hans liv var 
väldigt skört.
Min fru och jag hade valt att vårt barn skulle få leva, redan 
långt innan han föddes. Läkarna använde allt sitt engagemang 
och sin kunskap för att göra det möjligt. Vi älskade honom 
redan som han var, helt naturligt.
En kväll var överläkaren på kirurgen tvungen att erkänna att 
inget mer kunde göras. Vi behövde finna oss i att läkarveten-
skapen inte räckte till och att intensivvård, efter två månader, 
inte längre hade någon hjälp att ge. När jag hörde detta kom 
en våg av vrede över mig. Jag gick genast ner till intensivvårds-
avdelningen för att prata med min son, för att säga ett par ord 
till honom.
Inför den förstummade sjuksköterskan förklarade jag för mitt 
barn att han skulle dö, att det var för dumt, för orättvist; man 

hade redan gått med på så många uppoffringar. Nu måste 
han kämpa en sista gång, för efter det skulle det vara för sent, 
man kunde inte göra något mer för honom. Trots att hans ögon 
hade varit slutna sedan förlossningen och hans kropp fast-
bunden vid hans lilla säng, med slangar och sladdar överallt, 
tycktes han lyssna, höra. Det gick flera långa minuter. 
Först omärkligt, sedan tydligare, kunde man se några små 
rörelser på ventilatorns skärm.
En halvtimme senare började vårt barn att kvickna till.
« Vad du skrämde oss », sa sköterskan, « vilken läxa du just 
har lärt mig – livet börjar i sinnet ».
Fyra månader senare fick han lämna intensivvårdsavdelning-
en. Så småningom fick han lämna sjukhuset. Ett år hade gått. 
Idag är han student, full av liv och bus.
Ibland behöver vi bli påminda om livets värde. Utan liv är 
ingenting möjligt ».

Vittnesbörd

SIDA21

« Att dö väl » i vetskap om att alla måste dö



Att egenmäktigt bestämma över och orsaka en sjuk persons 
död, vare sig genom handling eller underlåtenhet, gör våld 
på vårdpersonalens och de anhörigas samvete. 

Det kan få fysiska och/eller psykiska, medvetna eller omedvetna kon-
sekvenser, även många år senare.

Dödshjälp 
en onaturlig,  

traumatisk död
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« Läkekonst är att hata sjukdomen 
 och älska den sjuke». 

Professor Jérôme Lejeune

SIDA22

En Sjuksköterska berättar : « Som sjuksköterska i Bryssel 
arbetade jag i början på en canceravdelning, så jag konfronte-
rades snabbt med vad dödshjälp innebär och hur man gör. I nu 
sammanlagt sex år har jag sett hur lagen om dödshjälp markant 
undergräver den solidaritet vi känner med de sjuka. Från allra 
första början, och trots den lilla kunskap jag hade när jag började 
arbeta, upptäckte jag allvarliga misslyckanden vad gällde etik och 
moraliskt handlande. »  

Claire-Marie Le Huu-Etchecopar, sjuksköterska, 
återgiven på bloggen alex.schadenberg.blogspot.com, en interna-
tionellt tongivande blogg om dödshjälp och assisterat självmord.

Vittnesbörd

 Medicin
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Mellan åren 1930 och 1950 
uppstod nya möjligheter inom 
intensivvården. Detta väckte 
snabbt etiska frågor kring huru-
vida det var befogat att tillämpa 
dessa metoder på mycket sköra 
och/eller döende personer. 
 
Termen «oproportionerliga vår-
dinsatser » syftade från början 
på fruktlösa försök att åter-
uppliva patienter i djup koma. 
Dess betydelse utvidgades suc-
cessivt till att gälla även andra  
situationer där läkare på ett 
orimligt sätt envisas med un-
dersökningar eller behandling-
ar på personer i livets slutske-
de, eller när livsuppehållande 

behandling framstår som opro-
portionerlig i förhållande till 
den ringa förväntade nyttan.  
Oproportionerliga vårdinsatser  
kritiseras allmänt som en källa 
till onödigt lidande, men förblir 
alltför vanliga inom vården och 
tjänar som förevändning för 
krav på dödshjälp. 

Numera klargör patientlagen 
att hälso- och sjukvård som 
huvudregel inte får ges utan 
patientens samtycke. (Men pa-
tienten har rätt att få den vård 
som behövs för att avvärja fara 
som akut och allvarligt hotar 
hennes liv eller hälsa, även om 
hennes vilja inte kan utredas.)

På 1970-talet, i reaktion mot 
tidigare överdrifter, förekom 
det ibland allvarliga brister i 
vården av beroende, äldre el-
ler döende personer, som inte 
fick nödvändig omvårdnad. 
 
Att undvika oproportionerliga 
vårdinsatser betyder inte att 
sluta finnas till för patienterna, 
uppfylla deras grundbehov och 
lindra deras fysiska och/eller 
psykiska lidande.

 

År 1990 definierade Europarå-
det vanvård som handlingar 
eller underlåtenhet att hand-
la, som kränker en beroende 
människas fysiska eller psykis-
ka integritet.

Illusionen om allmakt

→

Försummelse och vanvård
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Historisk överblick
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Den moderna rörelsen för palliativ vård i Sverige

I mitten av 1980-talet konstate-
rades fler och fler fall av döds-
hjälp på sjukhus runt om i Euro-
pa och avslöjades i pressen. Ett 
betydande antal patienter fick 
dödshjälp utan att ens veta om 
det. Läkare var inte utbildade i 
att bistå döende eller i att lindra 
deras fysiska och/eller psykis-
ka lidande.

Den moderna palliativa vår-
den växte fram under slutet av 
1900-talet. 

Palliativa vårdenheter har bli-
vit allt vanligare, och drivs med 
hjälp av en vårdfilosofi kring 
hur man bäst hjälper personer 
som är svårt sjuka eller dö-
ende. Nya behandlingar mot 
smärta och andra besvärliga 
symtom utvecklas kontinuer-
ligt, och man tar numera bättre 
hänsyn till patienternas psy-
kologiska, sociala och andliga 
behov. 

I maj 2015 blev palliativ  
medicin en ny tilläggsspecia-
litet för läkare vilket betyder, 
att specialistläkare inom en 
klinisk basspecialitet kan byg-
ga på med en specialistutbild-
ning inom palliativ medicin. 
Läs mer i kapitel 5.

I vår tid ser vi att det uppstår 
nya former för vad man kan 
likställa med dödshjälp, även 
om det förmodligen händer 
ytterst sällan i Sverige. På 
andra håll i Europa har det 
t.ex. förekommit att somli-
ga läkare skriver ut överdo-
ser av de lugnande medel 
som används i palliativ vård.  

Förtäckt dödshjälp förekom-
mer även i länder där döds-
hjälp är lagligt: undersökning-
ar från Nederländerna visar att 
runt en femtedel av alla fall av 
dödshjälp aldrig rapporteras 
av ansvarig läkare.

Ett sluttande plan mot 
dödshjälp Förtäckt dödshjälp

→

Historisk överblick (forts.)

SIDA24



1/ Definition 2/ Etik 3/ Medicin        4/ Lagen 5/ Lösningar3/ Medicin

Historisk överblick (forts.)

Skillnaden mellan att undvika oproportionerliga vårdinsatser och dödshjälp genom 
underlåtenhet

→

Att undvika orimliga vårdinsatser innebär att inte påbörja eller 
fortsätta behandling som blivit  oproportionerlig i förhållande till 
patientens situation och som riskerar att leda till mer lidande än 
verklig nytta.

När det gäller dödshjälp genom underlåtenhet är avsikten att 
döda patienten genom att undanhålla rimlig behandling eller 
livsnödvändig omvårdnad.

Exempel på att avstå från oproportionerliga  
vårdinsatser: 

1  Att välja att inte påbörja en ny omgång cytostatika när man 
vet att patienten är döende och behandlingen inte har någon 
möjlighet att lyckas.
2  Att inte fortsätta med intensivvård av en patient i koma när 
det (efter att tillräcklig tid har gått) blir uppenbart att sannolikhe-
ten att personen kommer att överleva är nära noll. 

3  Att besluta att inte längre utföra besvärliga undersökningar  
(t ex bronkoskopi) på en person i livets slutskede. 

I alla dessa fall, värnar man om patientens värdighet genom att 
ge mänskligt stöd och basal omvårdnad (näring, vätska, värme, 
rehabilitering…) och se till patientens bekvämlighet (genom att 
behandla besvärliga symtom såsom smärta, ångest, sömnlös-
het…). Beroende på patientens tillstånd fortsätter eller upphör 
man att ge kurativ (botande) behandling (dvs. behandling som 
riktar sig mot sjukdomsorsaken). 
Exempelvis fortsätter patienten att ta sin vanliga hjärtmedicin 
om den är lämplig och patienten tål den. Men om patienten, i 
sina sista timmar, inte längre kan svälja sina tabletter, försöker 
man inte nödvändigtvis att ge läkemedlet i en annan form.

Det är alltså klar och tydlig skillnad mellan att undvika opro-
portionerliga vårdinsatser å ena sidan, och dödshjälp genom 
underlåtenhet å andra sidan.
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« Jag orkar inte mer, gör någon-
ting! Hellre dö än fortsätta så 
här… ». Hur skall man tolka det-
ta rop på hjälp? Är det verkligen 
en vädjan om att få dö? Eller kan 
man förstå det på annat sätt? 
Hur bemöter man detta nödrop?

En förfrågan om dödshjälp är i 
de allra flesta fall en vädjan om 
hjälp. Det betyder: « Jag lider, 
och jag ser inget annat sätt att 
komma ur det här än att dö » 
Frågan som uppstår är: « Vad 
består detta lidande i? Finns det 
verkligen inget sätt att göra det 
lättare? ». 

« Hellre dö  » betyder alltså i 
verkligheten snarare « dämpa 
min smärta och min oro, var 
nära mig, svara på mina frå-
gor, visa mig att mitt liv fortfa-
rande är värt att leva ». 

« Också en mycket svårt lidande 
människa med stort vårdbehov 
kan finna livslust i att känna 
solen i ansiktet genom sjukhus-
fönstret eller höra musik i hör-
lurarna. Den krypande känslan 
av att man kanske är en börda 
för sina närmaste och dess-
utom ligger samhället till last 
lindras knappast av att sam-

ma samhälle erbjuder hjälp 
med självmord. Lika lite som 
staten eller någon annan kan 
berätta vad som gör en enskild  
människas liv värt att leva kan 
någon annan avgöra vad som 
gör det värt att avsluta det. Vi 
har båda legat som vårdpaket 
och stirrat upp i sjukhustak och 
känt dödsångest och dödsläng-
tan. Men också en livsgnista. 
Och vi har båda erfarenheter av 
personer i den trängre vänkret-
sen som till nära och kära i 
skymundan, efter olyckan, fällt 
kommentarer som ‘det hade 
varit bättre om han fått dö’. 

Många år senare tycker vi att 
det är bättre att vi lever och att 
inga klåfingriga doktorer förde 
samtal med våra anhöriga om 
ett ’läkarassisterat livsslut‘» . 
 
(Journalisten Martin Engqvist och 
läkaren Claes Hultling, båda rygg-
märgsskadade och förlamade efter 
olyckor, i Svenska Dagbladet 14 
dec 2008).
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Kliniska referenspunkter

Hur bemöter man en patients önskan om att få dö?
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Att en patient upprepar en be-
gäran om dödshjälp hör till 
undantagen. Det förekommer 
i allmänhet hos personer som, 
trots att de får hjälp i sitt li-
dande, tycker sig ha rätt till 
dödshjälp av ideologiska skäl. 
Det är dock slående att de som 
kräver rätt till dödshjälp med-
an de är friska sällan håller 
fast vid denna inställning när 
de väl blir sjuka. 

Det finns en djup kluvenhet 
hos människan.

Även fysiskt svårt drabbade 
patienter föredrar i slutändan 
oftast att leva med sin sjuk-

dom. Läkaren har inte bara 
rätt utan skyldighet att säga 
att en sådan handling strider 
mot hans eller hennes samve-
te och mot läkaretikens lagar. 
Patienter respekterar i allmän-
het läkarens etik. 

Som en sista utväg, om patien-
ten vill det, är det både möjligt 
och lagligt att sänka patien-
tens medvetandenivå under en 
viss tid genom palliativ sede-
ring. 

Detta val befriar inte läkaren 
från ansvaret att vårda patien-
ten. 

Kliniska referenspunkter    (forts.)

 

Om vi nu har
andra lösningar
än döden
för att bekämpa
lidandet,

varför finns det
fortfarande folk
som ber om
dödshjälp?

Det kanske är
på grund av
vad man sagt
till folk?
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Vad kan läkaren göra när en patient upprepade 
gånger ber om dödshjälp? 
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Kliniska referenspunkter    (forts.)
→

När en patients lidande är 
svårt att lindra och hon önskar 
att få sova, finns möjligheten 
(efter att ha gett patienten till-
räcklig förberedelsetid, om så 
behövs) att ge henne lugnande 
medel så att hennes medve-
tandenivå sänks. 

Om patienten vaknar talar man 
med henne för att höra vad hon 
önskar. 

Antingen mår hon bättre och 
sederingen avbryts, eller så 
ber hon om att sederas igen 
och man upprepar samma pro-
cedur.

Sederingen utförs utan att 
överstiga den dos som behövs 
för att patienten skall somna. 
Patienten förblir fri att avbryta 
processen. 

I vissa länder, däribland Ne-
derländerna och Belgien, har 
det blivit allt vanligare att 
patienter får sedering – utan 
overdos – under hela den ter-
minala fasen, så kallad termi-
nal sedering. Inte sällan gör 
läkare detta utan att patien-
ten har bett om det, eftersom 
patienten i många fall är för 
dålig eller omtöcknad.

Terminal sedering är inte 
dödshjälp i sig. Det kan dock 
missbrukas och påskynda 
patientens död, om man ger 
patienten en större dos än 
vad som egentligen behövs 
för att lugna henne, eller om 
man gör ett medvetet val att 
undanhålla patienten näring 
och vätska.

Vad är skillnaden gentemot terminal sedering?
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Vad är palliativ sedering?



Öh...

Man sa till dem
att dödshjälp
var en rättighet...

Precis.

Har du andra frågor,
stora vita hövding?
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Kliniska referenspunkter    (forts.)

Svenska Läkaresällskapet gav 
2010 ut etiska riktlinjer för pallia-
tiv vård i livets slutskede där man 
betonar att avsikten med pallia-
tiv sedering varken är att förkor-
ta eller att förlänga dödsproces-
sen. I korthet lyder riktlinjerna: 

▸ Om möjligheterna till  
symtomlindring på annat sätt är 
uttömda ska patienten erbjudas 
palliativ sedering i betydelsen 
symtomlindrande behandling 
som påverkar vakenhetsgra-
den.

▸ Sederingen ska vara tillräck-
ligt djup för att patienten ska 
uppleva situationen uthärdlig. 
Det är lämpligt att sederingen 

sker intermittent om behand-
lingen behöver bedömas på 
nytt och för att bereda patien-
ten möjlighet till dialog om sin 
situation. I de fall symtomen 
bedöms föreligga permanent 
och patientens förväntade över-
levnad bedöms vara kort, är det 
mer lämpligt att bedriva sede-
ringen kontinuerligt. 

▸ Palliativ sedering förutsätter, 
i likhet med all annan sjukvård, 
en medicinsk indikation och pa-
tientens informerade samtycke. 
Det är i palliativ vård angeläget 
att tidigt och fortlöpande föra 
en dialog med patienten om hur 
han/hon önskar sig vården i
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Vad säger Svenska Läkaresällskapet?



1/ Definition 2/ Etik 3/ Medicin        4/ Lagen 5/ Lösningar3/ Medicin

Kliniska referenspunkter    (forts.)
→

livets slutskede. För att före-
bygga onödig oro ska läkaren, 
i förekommande fall, informera 
om att symtomlindring alltid 
är möjlig, men att detta ibland 
kan medföra påverkan av va-
kenhetsgraden. Patienten har, 
liksom i all annan vård, rätt att 
avstå från erbjuden behand-
ling.
 
Näring och vätska hör till livets 
mest grundläggande behov, 
även för en människa i vegeta-
tivt tillstånd. Att ge vatten och 
mat är inte behandling av ett 
sjukdomstillstånd utan helt 
enkelt en respons på fysiolo-
giska behov som varje levande 

varelse har. En människa som 
inte får dricka dör inom tre 
dygn. Utan någon mat alls kan 
hon leva i flera veckor. 

Bland de former av vanvård och 
misshandel som nämns av Euro-
parådet när det gäller personer 
i ett tillstånd av beroende finns 
undanhållande av vatten och 
mat. I England år 2011 dömdes 
en kvinna för att ha låtit sin fy-
raårige son svälta ihjäl och inte 
ha begravt honom. Hon dömdes 
för misshandel och mord. Den-
na princip gäller till och med för 
djur. I samma land, 2013, döm-
des en kvinna för att ha låtit sin 
hund dö av svält och törst. 

I många fall av sjukdom eller 
funktionsnedsättning är det 
fullt berättigat med konstgjord 
näringstillförsel för att klara 
ett särskild stadium (såsom 
svår infektion eller svår nä-
ringsbrist) eller helt enkelt för 
att personen skall få i sig nä-
ring (t ex om han har svårt att 
tugga till följd av stroke).

Vanligtvis får patienten tillba-
ka förmågan att äta efter någ-
ra veckor. Ibland behöver hon 
dock även fortsättningsvis få 
konstgjord näring för att leva.

Vid svår sjukdom och i livets 
slutskede uppstår ibland frå-

gan om huruvida man bör fort-
sätta med konstgjord närings-
tillförsel. Om man inte gör det, 
är det frågan om ett berättigat 
avstående från oproportio-
nerliga vårdinsatser eller om  
dödshjälp? Faktum är att det 
beror på det enskilda fallet. För 
att få klarhet kring det behöver 
man hålla följande grundprin-
cip i bakhuvudet: om personen 
måste dö skall det vara som en 
följd av själva sjukdomen och 
inte av uttorkning eller svält.
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Varför är det försvarligt med konstgjord näringstillförsel? 



1/ Definition 2/ Etik 3/ Medicin        4/ Lagen 5/ Lösningar

→

Kliniska referenspunkter     (forts.)
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När är det legitimt att upphöra med konstgjord 
näringstillförsel?

I vissa fall kan det vara berät-
tigat att  tillfälligt, eller t.o.m. 
permanent, sluta tillföra  
konstgjord näring:
 
1   När näringen inte hamnar där 
den skall (t ex för att den passe-
rar igenom som diarré eller aspi-
reras till lungorna). 

2  När den är farlig för patien-
ten (t ex: i vissa fall är det 
inte längre möjligt att tillföra 
näring via sond (enteralt) utan 
endast intravenöst, via dropp 
(parenteralt). Näring via dropp 
kan endast ges under en be-
gränsad tid eftersom det kan 

orsaka flera komplikationer: 
infektioner, förändringar i ve-
nerna, hjärtsvikt…).

3  När det blir fysiskt omöjligt 
att tillföra konstgjord näring.

4  I livets allra sista timmar.

Numera talas det om att  « avbryta en gravi-
ditet av medicinska skäl » när det handlar om 
att göra abort pga. medicinska avvikelser. På 
samma sätt kallas det numera « dödshjälp » 
när man egentligen menar att vårdpersonalen 
dödar en patient när denne så önskar. 

Detta är ett inte helt ovanligt sätt att göra 
krumbukter i språket när man vill tala i för-
täckta ordalag om handlingar som kränker det 
mänskliga livet, som allmänheten har  
svårt att acceptera om de kallas vid sitt rätta 
namn. 

Läkarassisterat livsslut: 
att försköna orden



Det finns dem som frestas att 
döda personer som är svårt 
funktionsnedsatta och inte 
kan kommunicera (t ex per-
soner i permanent vegeta-
tivt tillstånd), men som inte 
är döende, genom att sluta  
tillföra konstgjord näring 
och vätska trots att personen 
tål det utan problem. Denna 
handling motiveras inte av 
patientens lidande, utan av 
föreställningen att ett sådant 
liv är meningslöst.

I sin handbok om livsuppehål-
lande behandling för vård-
givare från 2011, definierar  

Socialstyrelsen klart och ty-
dligt vätska och näring som 
livsuppehållande behandling. 

Socialstyrelsen fastslår i 
handboken att «Syftet med 
åtgärderna är att understödja 
patientens vitala funktioner så 
att hans eller hennes liv kan 
upprätthållas tills dess hälso- 
och sjukvården har utrett, eller 
utrett och behandlat, patien-
tens sjukdomstillstånd. Målet 
är att patientens tillstånd ska 
förbättras så att han eller hon 
själv kan överta kontrollen över 
sina vitala funktioner, men i vis-
sa fall är patientens sjukdoms-

tillstånd sådant att han eller 
hon kommer att behöva  
livsuppehållande behandling 
resten av sitt liv.» 

Den 25 januari 2012 bekräftade 
Europarådet att «dödshjälp, 
i betydelsen att genom en 
handling eller underlåtenhet 
med uppsåt döda en beroende 
människa till hans eller hennes 
påstådda nytta, måste alltid 
vara förbjudet». (Resolution 
1859)
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Kliniska referenspunkter     (forts.)
→
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När det kan vara en form av dödshjälp att upphöra med  
konstgjord näringstillförsel



Frågor kring återupplivning och intensivvård
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→

Kliniska referenspunkter   (forts.)
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Vid en allvarlig olycka är räddningstjänsten förpliktad att 
försöka återuppliva alla. 

Även om återupplivning ofta är en fullständigt rimlig åtgärd, 
finns det fall som framstår som orimliga från början. (Till ex-
empel påbörjade man hjärt-lungräddning på en 40-årig man 
18 minuter efter hjärtstopp, trots att man vet att hjärnan blir 
irreversibelt skadad om den inte får syre under mer än tre 
minuter. Mannens hjärta började slå igen, men han drabba-
des av demens och är nu institutionaliserad.) 

I många fall är det bra att göra allt som kan göras för att 
genom återupplivning och intensivvård rädda en människa 
till livet, eftersom resultatet kommer att bli tillfredsstäl-
lande. I andra fall finns det ett mycket högt pris att betala 
– patienten lever, men får svåra men. Det är då frestelsen till 
dödshjälp kan bli stark. 

I Sverige arbetade Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuk-
sköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning 
senast 2013 fram etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning 
(HLR) med ambitionen att riktlinjerna skulle få status som 
nationella och bidra till etiskt försvarbara ställningsta-
ganden i frågor som rör HLR i svensk hälso- och sjukvård. I 
riktlinjerna förtydligade man särskilt etiskt försvarbara skäl 
som kan motivera ett ställningstagande om att avstå från 
HLR.  

Riktlinjerna betonar också betydelsen av att involvera  
patient, närstående och berörd vårdpersonal i  
ställningstagandet samt att dokumentera  
ställningstagandet på ett adekvat sätt. 
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Kliniska referenspunkter   (forts.)

När en person är i djup koma, och alla åtgärder har 
provats men sannolikheten att patienten kommer att 
vakna tycks obefintlig, kan man besluta att avbryta 
respiratorvården, eftersom den är oproportionerlig i 
förhållande till den förväntade nyttan. Det finns då två 
möjliga utfall. 

Antingen dör personen, eller så fortsätter hon att leva 
och andas spontant. Om det inte finns någon annan 
respons, befinner sig patienten i ett permanent vegeta-
tivt tillstånd som kan vara i många år. Ibland går det att 
uppfatta vissa mycket svaga reaktioner hos patienten.

Vården består i att uppfylla grundbehoven (konstgjord 
tillförsel av näring och vätska, hygien, värme, sjukgym-
nastik) samt att ge mänskligt stöd genom att tala till 
patienten. Det har hänt att människor har tillfrisknat 
ur tillståndet efter så lång tid som tjugo år. Funktionell 
MR-undersökning på patienter i vegetativt tillstånd har 

visat att vissa fortfarande kan höra och att de reagerar 
på frågor och tilltal. Experiment utförda i Storbritannien 
visar att om man t ex ber patienten i permanent vegeta-
tivt tillstånd föreställa sig att han spelar tennis och slår 
backhand, aktiveras det relevanta området i hjärnan. 
Samma sak om man ber honom tänka på en forehand. 

Människor i vegetativt tillstånd är fullständigt beroen-
de. Frestelsen att orsaka deras död genom att upphöra 
med konstgjord närings- eller vätsketillförsel är stor. 
Man frågar sig: «vad kan vara meningen med ett sådant 
liv ?». Men vem kan bedöma vad som sker i hjärtat på en 
person i vegetativt tillstånd? 

Ett betydande antal människor som vaknat ur ett sådant 
tillstånd vittnar om sin starka vilja att leva, trots att de 
varit helt instängda i sin egen kropp. 

Människor i permanent vegetativt tillstånd
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En läkare inom palliativ vård berättar: «Under flera veckor 
tog jag hand om en aidspatient i livets slutskede. Mannen frå-
gade mig redan vid vår första träff om han kunde få dödshjälp 
när stunden var inne. Vi gick igenom hans livshistoria. Med 
hans egna ord hade han i nästan hela sitt liv levt för « utseende, 
sex och välmående ».  
Flera av hans vänner hade dött av aids. Han tyckte det var näs-
tan normalt att det nu var hans tur och var inte rädd för döden. 
Han trodde inte på Gud men föreställde sig döden som att en 
båt skulle sjösättas. Han pratade lugnt om sin död nästan varje 
gång vi sågs. Han led inte speciellt mycket av smärta, utan han 
led framför allt av att inte kunna prata med sin mamma om sin 
förestående död. Ett spel med masker och lögner hade uppstått 
mellan dem. De låtsades som om döden inte fanns, trots att 
de mycket väl visste att den närmade sig. Mannen hade velat 
förbereda sin mamma på sin bortgång och även ta avsked från 
henne. Han led av detta kommunikationsproblem. 
Han sade till mig en dag : «Kan du hjälpa mig att prata med 

henne?». «Ja», sade jag. 
Några dagar senare, sent på förmiddagen, gick jag till hans 
rum. Hans mamma var där. Jag vände mig om, men han höll 
mig tillbaka och bad mig att sätta mig. Inför sin mamma börja-
de han upprepa, ord för ord, det samtal vi hade haft om hans 
död. Och jag svarade honom på exakt samma sätt. Jag märkte 
att det var en ansträngning för honom, men samtidigt var han 
glad över att kunna förbereda sin mamma på detta sätt. Efter 
en stund lämnade jag dem och han skrattade och sade: « I dag 
följer jag inte med dig till dörren! ». Han hade inte kunnat gå 
upp ur sängen på flera veckor. 
Hans mamma slogs av häpnad och utbrast: «Han skojar ju till 
och med !». Jag lämnade dem tillsammans och de kunde ta 
 farväl av varandra. Samma eftermiddag föll han i koma och 
dog en naturlig död följande morgon.» 

Vittnesbörd
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D 
ödshjälp är inte något juridiskt begrepp och nämns inte ut-
tryckligen i någon svensk lag eller lagbok. Därför får man titta på 
brottsbalkens skrivningar om mord, dråp och medhjälp till självmord, 

samt de riktlinjer och tydliggöranden som finns från tex Socialstyrelsen för att kon-
kret fastställa de principer som gäller kring livets slutskede eller som avser att skydda 
människor från kränkningar mot deras fysiska integritet. 

Om någon dödar en annan med dennes samtycke eller på dennes begäran kan 
straffet bli uppsåtligt dödande. Samtycke enligt brottsbalken medför inte straffri-
het. Det går nämligen inte att samtycka till svår kroppsskada. Om man blir dömd blir 
man troligtvis dömd till dråp. Beroende på hur delaktig gärningsmannen är kan den-
ne istället bli dömd för medverkan till självmord enligt 23 kap. 4 § tillsammans med 3 
kap. 1 § brottsbalken.

I Socialstyrelsens dokument från 2011, Om att ge eller inte ge livsuppehållande 
behandling, fastslås: «Vården får inte sätta in åtgärder som syftar till att patienten 
ska avlida (så kallad dödshjälp eller eutanasi), även om patienten själv vill det. Det 
följer av svensk rätts förbud att döda, som är straffbelagt i bestämmelserna om mord 
och dråp (3 kap. §§ 1 och 2 i brottsbalken). Det är inte heller tillåtet för hälso- och 
sjukvården att hjälpa patienten att begå självmord. Om en sådan gärning bedöms 
som medhjälp till självmord är den inte straffbar, men den är inte förenlig med häl-
so- och sjukvårdens uppgift att lindra och bota sjukdomar och skador i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. En sådan gärning skulle inte heller vara förenligt 
med de särskilda krav på sakkunnig och omsorgsfull vård som finns för förordnande 
av läkemedel eller kraven på försiktighet vid förskrivning av narkotiska läkemedel.» 

 

Dödshjälp 
den omöjliga lagen
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Olika former av döds-
hjälp  
Typen av dödshjälp beror på vem 
 som orsakar personens död:
• om handlingen utförs av patien- 
ten själv är det självmord; 
• om handlingen utförs av patienten 
själv men med hjälp av en annan per-
son, eller om en annan utför handling-
en, är det dråp (uppsåtligt dödande) 
eller överlagt mord.

Lagen
Människors lagar kan inte  
motsätta sig verklighetens lagar.
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Hälso- och sjukvårdslagen från 
1982 innehåller de grundläg-
gande reglerna för all hälso- och 
sjukvård i Sverige. Enligt lagens 
2 § ska all hälso- och sjukvård 
bedrivas för att bl.a. «tillgodose 
patientens behov av trygghet i 
vården och behandlingen» samt 
«bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integri-
tet». 
Internationellt finns en rad viktiga 
bestämmelser och överenskom-
melser relevanta i sammanhang-
et:
• Artikel 1, EU:s Stadga om de 
grundläggande rättigheterna:  
«Människans värdighet är okränk-
bar. Den skall respekteras och 
skyddas»; 

• FN:s Allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna (1948), 
där artikel 3 lyder: «Var och en har 
rätt till liv, frihet och personlig sä-
kerhet »;
• Europeiska konventionen om 
skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande 
friheterna (1950) som utförligt 
garanterar rätten till liv i artikel 2.  
 
Respekt för livet tillkommer varje 
människa. Om man inte respekterar 
denna grundläggande rättighet, blir 
de andra rättigheterna självfallet 
meningslösa.
Den mänskliga värdigheten inne-
bär mer generellt ett strängt 
förbud mot att förfoga över  
människokroppen. 
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Principer och definitioner

Människans värdighet, en central juridisk princip

4/ Lagen SIDA39
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Tillämpbara riktlinjer och bestämmelser
→

 
Socialstyrelsen: 
I dokumentet Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling betonar Social-
styrelsen att vård skall ges med respekt för patientens självbestämmande och integri-
tet, samt att vården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med 
patienten. En läkare får inte ge en behandling som patienten inte vill ha, med undantag 
för till exempel vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Om en patient inte vill att livsuppehållande behandling ska sättas in eller fortsät-
ta, ska läkaren ta ställning till hennes önskemål och försäkra sig om att patien-
ten och närstående fått information om konsekvenserna, göra en bedömning av  
patientens psykiska status och förvissa sig om att patienten förstår informatio-
nen, kan inse och överblicka konsekvenserna av behandlingen inte inleds eller 
inte fortsätter, har haft tillräcklig med tid för sina överväganden samt står fast vid 
sin inställning. I de situationer när livsuppehållande behandling inte ska sät-
tas in eller inte längre fortsätta är det endast en läkare som kan fatta beslutet.  
Socialstyrelsen betonar att det är en skyldighet enligt svensk grundlag att hörsamma 
patientens önskemål om att inte längre få livsuppehållande behandling. Det gäller ock-
så om en patient avsagt sig någon annan behandling som kunde ha räddat hennes liv.

 
Svenska Läkaresällskapet:
Svenska Läkaresällskapet har senast uttalat sig om rätten att avstå vård i ett dokument 
från 2007, Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och avbryta livsuppe-
hållande behandling. Där betonar man att patienters självbestämmanderätt har stärkts 
de senaste 20 åren, och fastslår att det är patientens önskemål som skall vara avgörande:   
 
«Om en patient är beslutskapabel, välinformerad och införstådd med konsekvenserna 
av olika behandlingsalternativ ska läkaren respektera patientens önskan om att livsup-
pehållande behandling inte inleds och att redan inledd behandling avslutas. Detta gäl-
ler även i situationer då patienten inte befinner sig i livets slutskede och där behandling 
medicinskt sett skulle kunna gagna patienten. Läkare ska alltid erbjuda adekvat palliativ 
behandling.»
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Vad gäller för patienter som inte är 
 beslutskapabla?



För patienter som inte kan fatta 
egna beslut gäller att man i första 
hand respekterar tidigare uttryck-
ta önskemål om livsuppehållande 
behandling, t.ex. om ett livssluts-
direktiv finns, eller om patienten 
på annat sätt tidigare uttryckt sin 
inställning. Finns inga direktiv 
från patienten ska läkaren sam-
råda med anhöriga. I Svenska 
Läkaresällskapets riktlinjer står:  
 
«Om en patient inte längre är be-
slutskapabel och fortsatt behand-
ling inte gagnar patienten bör man 
respektera patientens tidigare ut-
tryckta önskan om att avstå från att 
påbörja eller avbryta livsuppehål-
lande behandling. Om en patient 

inte är beslutskapabel och det inte 
finns muntliga eller skriftliga direk-
tiv om patientens önskan, bör läka-
ren om möjligt samråda med de 
närstående och försöka ta reda på 
vad patienten skulle ha önskat om 
han eller hon varit beslutskapabel. 
Läkaren bör ta med detta i bedöm-
ningen av om man ska avstå från 
att inleda, begränsa eller avbryta 
livsuppehållande behandling och 
i dessa fall informera de närståen-
de om olika behandlingsalternativ. 
Läkaren har det slutgiltiga ansva-
ret för beslutet att avstå från att 
inleda eller avbryta behandling.»

Om patienten inte är myndig ska 
läkaren samråda både med patien-
ten och hennes föräldrar. Svenska 
Läkaresällskapet skriver i sina rikt-
linjer från 2007:

«Om en patient är underårig är det 
speciellt angeläget att vårdnads-
havarna, och om möjligt även den 
underårige, är informerade om 
tillståndet och konsekvenserna av 
olika behandlingsalternativ. Sam-
råd är speciellt angeläget vid ställ-
ningstagande till att avstå från att 
inleda eller att avsluta livsuppe-
hållande behandling. Läkaren 
bör alltid ta hänsyn till den unga 
patientens växande möjlighet att 
delta i ett vårdbeslut. Även i dessa 

fall har läkaren det slutgiltiga an-
svaret för beslutet att avstå från att 
inleda eller avbryta behandling.»

I den nya Patientlagen, som trädde 
i kraft 2015, betonas särskilt barns 
rätt till självbestämmande och att 
sjuka barns inställning till vård och 
behandling så långt som möjligt 
ska kartläggas och beaktas.
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Vad gäller för barn och minderåriga?Vad gäller för patienter som inte är 
 beslutskapabla?



→
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Att lagstifta om dödshjälp ger 
upphov till ett flertal juridiska 
och etiska problem.
De lagar som finns i olika län-
der är nästan alla antingen 
vaga eller ofullständiga, eller 
så komplicerade att tillämpa att 
de blir föremål för upprepade 
tvistemål och omfattande rätts-
vetenskapliga diskussioner.

För att förstå på ett mycket kon-
kret sätt varför det är så, räcker 
det att ställa vissa frågor som 
lagstiftaren måste svara på:
• Vem ska ha rätt till dödshjälp?
• Baserat på vilka kriterier: ål-
der (särskilt när det gäller barn), 
hälsotillstånd, samtycke, kog-
nitiv förmåga? 
• Vilket system skall tillämpas 
för att fatta beslutet?
• Vem ska fatta beslutet om att 
patientens liv skall avbrytas?
•  Vem skall verkställa beslutet?
•  Vilka metoder ska vara tillåtna 
för att döda patienten? 

Det är bara några av de frå-
gor, som man måste ställa till 
lagstiftarna och som visar de 
dilemman som saknar tillfreds-
ställande svar. Lagstiftarna 
skulle själva behöva en sam-
vetsklausul.

Långt draget skulle legaliserad 
dödshjälp så småningom kun-
na leda till att det i vissa situa-
tioner skulle kunna få juridiska 
konsekvenser att rädda liv. Man 
kommer kanske att kunna klan-
dra läkare för att ha räddat liv?

Att legalisera dödshjälp: den tilltrasslade lagen
Att rädda liv blir en  

fråga för lagen

Lagar, bestämmelser och riktlinjer (forts.)
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Vittnesbörd
Den 57-åriga fransyskan Angèle Lieby vaknade upp i sjukhussängen: 
« Jag försöker titta av alla krafter, men jag ser inget. Inget utom det här 
djupa mörkret.» Hon var fullt medveten och hörde allt som pågick i rum-
met, men vårdpersonalen och hennes familj trodde att hon fortfarande var 
i koma. Angèle försökte skrika och röra på sig, men inget hände. Hon ville 
säga till sin familj att inte vara oroliga, men när hon försökte prata kom 
inga ljud. Inte heller kunde hon protestera mot smärtsamma behandlin-
gar. Läkarna pratade med familjen om att det var dags att börja förbereda 
sig för att koppla ur respiratorn. Men familjen vägrade bestämt, de ville 
att Angèle skulle få en riktig diagnos innan några sådana åtgärder ens 
diskuterades.   
Efter nästan två veckor kom vändningen. Dottern satt vid sjuksängen 
och pratade med sin mamma. Hon lovade att ta hand om sin pappa och 
berättade att hon ville ha ett tredje barn och att hon önskade att barnet 
skulle få träffa sin mormor. Angèle grät inombords och dottern såg hur en 
tår rann ner för mammans kind. När familjen och personalen också såg en 
liten rörelse i Angèles finger förstod de, och även läkarna, att hon inte var 
döende.  
Angèle säger: « Våga vänta, håll hoppet uppe. Tala med personen, rör vid 
henne. Det är viktigt att prata, massera fötter och huvud. Varje gest, allt 
man gör, gör det bättre för personen även om det är små saker. Ta hand 
om, försök att motivera ». I dag har Angèle ett bra liv. Trots de svåra lidan-
den som sjukdomen fört med sig känner hon sig lyckligt lottad, och upps-
kattar numera de enkla sakerna i livet: « Saker som man gör helt automa-
tiskt – att gå, öppna ett fönster, dricka ett glas vatten – det är hemskt när 
man inte kan göra det. Nu, bara att gå och andas, det är fantastiskt, vilka 
möjligheter! Att leva normalt är fantastiskt och jag är glad för varje dag. » 
Boken En enda tår av Angèle Lieby är utgiven på Libris förlag. 



Media rapporterar om situationer som väcker starka käns-
lor och kan leda oss att tro att dödshjälp är den enda   
« mänskliga » lösningen för dessa tragedier. 

Men inom vården, när man ger optimal och omfattande vård 
till patienterna, är det mycket sällsynt att en patient uppre-
pade gånger ber om dödshjälp.

I en svår situation är det viktigt att ta sig tid att i lugn och ro reflek-
tera över vad det är som orsakar patientens lidande. 

För att hjälpa patienten finns det en fjärde väg förutom orimliga 
vårdinsatser, försummelse eller dödshjälp, en väg som är mänsk-
ligare och respekterar livet: det vill säga palliativ vård och mänsk-
ligt stöd. 

Ingen skall behöva dö under outhärdligt lidande. I dag är det 
möjligt att effektivt lindra lidande tack vare palliativ vård, 
som har gjort stora framsteg.

  

Att välja 
den mänskliga vägen :

 palliativ vård

1/ Definition 2/ Etik 3/ Medicin        4/ Lagen 5/ Lösningar

« Palliativ vård är allt som återstår att göra när man inte 
längre kan göra något ». 

Detta citat från Thérèse Vanier har spridits i hela världen.

Lösningar
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Därför att  
det var enda  
möjligheten  
för att göra  
slut på  
lidandet.

1/ Definition 2/ Etik 3/ Medicin        4/ Lagen 5/ Lösningar

Nationella rådet för palliativ vård 
sammanfattar denna typ av vård en-
ligt följande:

«När bot för patienten inte längre är 
möjlig krävs ett klart och medvetet för-
hållningssätt i omhändertagandet för 
att kunna hjälpa både patient och när-
stående. Då är palliativ vård – lindran-
de vård – aktuell. Under senare år har 
palliativ vård erkänts och blivit en viktig 
vårdfilosofi med egen specifik kunskap 
som kan hjälpa människor i livets slut-
skede.
Ett av den palliativa vårdens huvudsak-
liga mål är att lindra smärta och andra 
symtom. Men den palliativa vården ska 
inte bara lindra den fysiska smärtan 
utan även erbjuda psykologiskt, socialt 
och andligt/existentiellt stöd för patient 
och närstående.  Palliativ vård fokuserar 
på symtomkontroll och livskvalitet.
Den palliativa vården ser döendet 
som en normal process och syftar till 

att hjälpa patienten att uppnå bästa 
möjliga livskvalitet vid livets slut och 
varken påskynda eller uppskjuta dö-
den. Den ska stödja människor att leva 
med värdighet och med största möj-
liga välbefinnande till livets slut. Det 
palliativa förhållningssättet kan också 
erbjudas i ett tidigare skede i sjukdoms-
processen och kan även kombineras 
med symtomlindrande behandling». 

Definitionen av palliativ vård enligt 
Världshälsoorganisationen, som 
används i många sammanhang: 
 
«Palliativ vård bygger på ett förhåll-
ningssätt som syftar till att förbättra 
livskvaliteten för patienter och de 
närstående, genom att förebygga och 
lindra lidandet genom tidig upptäckt, 
bedömning och behandling av smärta 
och andra fysiska, psykosociala och 
andliga problem som kan uppkomma i 
samband med livshotande sjukdom ».

Varför
dödshjälp?
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Att visa människan respekt genom att lindra 
lidande

Så…  
enda sättet  
att göra slut  
på lidandet  
var att göra slut på… 
 
…personen  
som led?

Ja



→
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I dag kan mer än 90 procent av 
all cancersmärta lindras med 
enkla smärtstillande medel (så-
som paracetamol, morfin, anti-
inflammatoriska läkemedel). 
När dessa inte räcker till kan 
man använda sig av mer avan-
cerade medel. 

Det går alltså att lindra smärta. 
Vissa patienter vägrar dock att 
ta smärtstillande medel, och 
det har de rätt till. De kan i stäl-
let få annan typ av lindring, till 
exempel av att någon är där och 
lyssnar till dem.

Den palliativa vården söker att 
använda alla medel för att eli-
minera eller åtminstone dämpa 
besvärliga symtom (t ex hosta, 
hicka eller illamående).

Man använder också icke- 
medicinska metoder (t. ex. av-
slappning, bad, massage) för 
att minska patientens smärta 
och fysiska obehag.

Den schweizisk-amerikanska 
psykiatern Elisabeth Kübler-
Ross har beskrivit fem psyko-
logiska faser som människor 
som drabbats av allvarlig 
sjukdom behöver gå igenom. 
Under den första tiden vägrar 
personen erkänna att hon har 
sjukdomen: förnekelsefasen. 
I den andra fasen känner pa-
tienten ilska eller uppror. Se-
dan blir patienten lugnare och 
försöker få ordning på saker 
och ting genom förhandling. 
«Om jag tar mina mediciner, 
kanske jag kommer att kunna 
gå på min dotters bröllop?»  
Sedan kommer en period av 
sorg eller t o m depression, 
när man blir medveten om allt 
man håller på att förlora (häl-

sa, autonomi osv.). Slutligen, 
efter ett tag, börjar vissa i nå-
gon bemärkelse släppa taget. 
De verkar mindre ångestfyll-
da, mindre ledsna eller arga.  
Denna fas kallas för accep-
tans. Varje människa upple-
ver denna process på sitt eget 
sätt. Somliga fastnar någon-
stans på vägen, medan andra 
går igenom faserna i en annan 
ordning. Vars och ens väg är 
unik. Men erfarenhet visar att 
sjuka människor upplever den-
na process mer positivt om de 
har någon som kan stödja och 
lyssna till dem.

Psykologisk hjälp Att lindra fysisk smärta och andra symtom
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Sjukdom förändrar våra sociala 
relationer. Exempelvis kan en fa-
miljefar känna att hans auktoritet 
förminskas av att han blir svag 
och beroende. Om omgivningen 
fokuserar på vad han inte längre 
är, förstärks hans önskan om att 
få dö. Om de närstående i stället 
fokuserar på vad han fortfarande 
är, hjälper de honom att återfå 
livsglädjen. 

I livets slutskede har sjuka och 
deras anhöriga ofta svårt att kom-
municera ärligt eller kärleksfullt. 
Det finns en tendens att inte låtsas 
om att dagarna är räknade. 

Vårdpersonalen kan göra mycket 
för att hjälpa dem att komma när-
mare varandra och säga viktiga sa-

ker till varandra, vilket kommer att 
hjälpa dem att uppleva livets sista 
stunder på ett bättre sätt. 

Familjen är väldigt viktig i livets 
slutskede. För att uppmuntra dem 
att vara närvarande har anhöriga 
möjlighet att få närståendepen-
ning från Försäkringskassan. När-
ståendepenning är ersättning för 
anhöriga som avstår från arbete 
för att vårda en närstående person 
som är svårt sjuk med påtaglig ut-
sikt att dö. Det finns inget krav på 
att vården som den närstående ger 
ska bestå av traditionell sjukvård, 
utan det räcker med att finnas till 
hands som medmänniska. 

Har det varit så
länge?

En viss tid...

Men i dag?
Nej,
nu är det
slut med det.

Man har gjort
sådana framsteg
att det går
att ta bort nästan
allt lidande.

5/ LÖSNINGAR

Att lindra lidande på det sociala planet
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Allvarlig sjukdom får de fles-
ta att ställa frågor kring livets 
mening och mål. Detta är den 
andliga dimensionen. Ofta sö-
ker den sjuke efter anledning-
ar till sitt lidande.

Han behöver förstå vad 
som händer för att kunna  
omorientera sig i livet. Han 
gör en sorts omvärdering av 
sitt liv för att hitta mening. 
Människorna i omgivningen 
blir delaktiga i hans sökan-
de efter mening. Patienten 
strävar efter att befria sig 

från skuld och försonas med 
sig själv eller sina närståen-
de. Han söker eftertanke och 
andlig näring. Han undrar ifall 
hans liv kan fortsätta på ett el-
ler annat sätt efter döden. 

Dessa reflektioner kan ut-
tryckas filosofiskt eller religi-
öst beroende på vars och ens 
värderingar och livsåskåd-
ning. 

Patienten kan ofta få hjälp, 
om han så önskar, av någon 
inom palliativvården, en psy-

kolog, någon annan från vård-
personalen, en familjemed-
lem, präst eller annan religiös 
ledare. 
 
Andligt stöd ges med hjälp av 
ett lyhört förhållningssätt och 
med fullständig respekt för 
patientens val. Ofta framträder 
små ljuspunkter efter en tid, 
och ett lugn infinner sig. 

Andligt stöd
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« Självklart har man rätt att bestämma över sitt eget liv, men 
staten ska inte gå in och hjälpa folk att ta sitt liv. Vem ska 
göra bedömningen om en människa ska få dödshjälp eller 
inte? Om läkarna har den makten kommer det att bli väldigt 
godtyckliga beslut. Och vad innebär egentligen uttrycket ’vid 
livets slut’ som används i debatten? Vissa kan ångra sig när 
diskussionen är i gång. Om bollen då är i rullning kan det 
uppstå en väldig press på personen. Gamla och sjuka kanske 
inte vågar prata om sina svarta tankar med en läkare om man 
vet att man kan bli erbjuden dödshjälp. »

Journalisten Martin Engqvist,  
i dag 46 år, totalförlamades i en bilolycka när han var 32. 
Ovanstående citat är tagna ur en intervju i Aftonbladet.

Vittnesbörd

Men då finns det inte 
längre någon anledning
att göra sig av med den sjuke!

Nja...

det beror på,
vännen.

Men...
vad beror 
det på?

Här i vilda västern
beror det på
om man behöver
få tillbaka
hans säng

eller inte
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Den palliativa vården betrak-
tar patienten som en levande 
människa och döden som en 
naturlig process. Vårdperso-
nalen strävar efter att undvika 
undersökningar och behand-
lingar som inte är absolut nöd-
vändiga. De vägrar också att 
avsiktligt orsaka att patienten 
dör i förtid.

Däremot anstränger de sig för 
att säkra bästa möjliga livs-
kvalitet fram till patientens 
bortgång samt erbjuder stöd i 
sorgen för de anhöriga.

Den palliativa vården är tvär-
vetenskaplig och mångsidig. 
Den riktar sig till patienten 
som människa, och till hennes 
familj och andra närstående, 
hemma med hjälp av sjukvård i 
hemmet, på en särskild avdel-
ning eller på hospice. En del i 
detta är att utbilda och stödja 
annan vårdpersonal och volon-
tärer. 

 

I Sverige är antalet platser 
inom den palliativa vården ty-
värr för få, och de regionala 
skillnaderna är stora. De många  
patienter i livets slutskede, som 
skulle kunna bli hjälpta genom  
palliativ vård, får inte alla till-
gång till palliativ vård, utan de 
patienter vilkas fysiska lidande 
är särskilt svårt att behandla 
har företräde. 

Vistelsen på ett hospice,  
andra palliativa vårdenheter el-
ler kontakten med palliativ vård 
i hemmet blir ofta kort.

Vid sidan av palliativa  
vårdenheter med sjukhus-
bäddar finns det i nästan alla  
kommuner mobila palliativa 
vårdteam, som driver vård 
i hemmet, så att patienter-
na och deras anhöriga kan 
få bättre stöd och hjälp mot  
lidandet.

Den palliativa vårdens etik Är det ett privilegium för ett fåtal priviligierade?
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Palliativ vård i hemmet är en 
lösning som inte bara är möj-
lig utan önskvärd: de flesta 
människor vill helst dö hem-
ma.  

I dag är det i nästan alla lands-
ting och kommuner möjligt att 
få effektiv smärtlindring och 
hjälp mot psykiskt lidande 
hemma hos sig själv tack vare 
hembesök från utbildad perso-
nal, som samordnas av ett pal-
liativt vårdteam, som en del av 
erbjudandet för palliativ hem-
sjukvård. 

Om patienten behöver mer 
omfattande vårdinsatser kan i 
många fall hemsjukvården ut-
ökas.  

 

1/ Definition 2/ Etik 3/ Medicin        4/ Lagen 5/ Lösningar

En närståendes närvaro kan få den sjuke att glömma 
sin önskan om ’en spruta’ « Jag är volontär inom palliativ 
vård och minns en man som lades in som långtidspatient. 
Han var ensam, mådde dåligt och bad vårdpersonalen om 
’en spruta’. Ibland skrek han det så att det hördes ända ut i 
korridoren. Då vårdpersonalen sade att man inte hade rätt 
att göra det, slog han när han var ensam sönder sitt glas 
och skar sig i ansiktet och armen.
Det var chockerande och reaktionen var snabb. Han fick 
hjälp och stöd från oss volontärer och hans familj under-
rättades. Vi kritiserade honom inte för vad han gjort, utan 
lyssnade till honom och visade välvilja och förståelse, även 
när han igen började kräva ’att det skulle vara slut’ och 
kastade saker i golvet.
Hans familj, som länge hade varit frånvarande, skickade 
hans son till honom. Vi sade till sonen att inte skylla på 
pappan. Hans besök blev mer och mer frekventa och intima, 
och vi var där för att stötta sonen också. Han tog pappans 
hand och smekte hans panna, vilket hade varit otänkbart i 
början. Vår patient pratade inte längre om sprutan. Sonen 
som hade kommit tillbaka till honom var närvarande när 
han dog ».

Palliativ vård i hemmet: en möjlig lösning

5/ LÖSNINGAR

Vittnesbörd
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P rofessor Jérôme Lejeune avled den 3 april 1994. Hans veten-
skapliga arbeten är fortfarande aktuella och hör onekligen till 
den moderna genetikens grundval.

Jérôme Lejeune började studera medicinsk genetik 1952 på Centre Na-
tional de la Recherche Scientifique (Nationellt centrum för vetenskap-
lig forskning). Tillsammans med Raymond Turpin och Marthe Gautier 
upptäckte han trisomi-21 (Downs syndrom) och därmed kopplingen 
mellan ett intellektuellt funktionshinder och en kromosomavvikelse.
Den 24 juni 1961 disputerade Jérôme Lejeune med en avhandling om 
Downs syndrom. Avhandlingen blev uppmärksammad och han mottog 
flera priser.
År 1964 blev han den förste professorn i genetik vid medicinska fakul-
teten i Paris. Han fortsatte att forska och beskrev nya syndrom (cri du 
chat-syndromet och monosomi 21).
Den 11 augusti 1968 fick han William Allen-priset, den högsta utmär-
kelse som ges till genetiker. 
Parallellt med sin medicinska forskning tog han emot patienter med 
Downs syndrom och deras familjer.
År 1981 valdes Jérôme Lejeune till Frankrikes Académie des Sciences 
Morales et Politiques och 1983 till Académie nationale de Médecine.
Han dog 67 år gammal i cancer.



Jérôme Lejeune-stiftelsen har ett trefaldigt uppdrag. 
Den utvecklar och stöder forskningsprojekt med syf-
te att utveckla behandlingar för Downs syndrom och 
andra genetiskt betingade intellektuella funktions-
hinder; den har upprättat och finansierar Jérôme Le-
jeune-institutet, ett centrum för specialiserade med-
icinska och paramedicinska utredningar; och den 
försvarar patienternas liv och värdighet.

Eftersom den försvarar människolivet uppmärksam-
mar Jérôme Lejeune-stiftelsen bioetiska frågor. I en 
miljö där vetenskapens snabba framsteg samt ideo-
logiskt tryck ger upphov till fundamentala frågeställ-
ningar i samhället bidrar stiftelsen med både sin ve-
tenskapliga expertis och sin etiska värdegrund.

Illustrationer: Copyright Brunor • Alla rättigheter reserverade • Bildrättigheter : Fondation Jérôme Lejeune, Fotolia - Rob Bouwman • Kopiering förbjudet. Översättare: Anna Bry, Göteborg  • Tryckt 
hos PCG Malmö, mars 2016.

Respekt är en katolsk rörelse, som arbetar för att främja det mänskliga livets 
okränkbarhet från konception fram till naturlig död. Genom att informera, ut-
bilda och delta i samhällsdebatter om viktiga medicinsk-etiska frågor, lyfter 
Respekt fram budskapet om människolivets absoluta och okränkbara värde.

Respekt engagerar sig i en rad frågor som rör medicinsk-etik och arbetar 
såväl lokalt som nationellt. Vi samarbetar med andra organisationer både i 
Sverige och utomlands.

Ibland har man svåra frågor och vet inte riktigt vart man ska vända sig. Behö-
ver du vägledning eller stöd? Kontakta Respekt på e-post  
svarafragor@respektlivet.nu  
 
Stöd arbetet för de allra svagaste genom en gåva till Livets fond! Märk 
inbetalningen Livets fond BG: 900-5034. 
 
Respekt 
Katolska biskopsämbetet
Götgatan 68
Box 4114
S-102 62 Stockholm
+46-(0)8-50 55 76 86
info@respektlivet.nu

www.respektlivet.nu

● Utgiven av Jérôme Lejeune Foundation, översatt och bear-
betad till svenska av Respekt 2015. Detta häfte är gratis tack 
vare många generösa gåvor. För att beställa fler exemplar 
kontakta Respekt. 
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I serien ingår även Kort 
och gott om bioetik. 

Skriften ger en tydlig 
och klar överblick över 
några av bioetikens mest 
centrala frågor, som 
debatteras inte bara i 
Sverige: dödshjälp, det 
ofödda människolivet och 

inte minst den rådande 
inställningen till foster-
diagnostik och genetisk 
diagnostik av embryon 
i jakten på det perfekta 
barnet.

Häftet är tillgänglig utan 
kostnad för distribution 
till ungdomsgrupper, sko-
lor och församlingar. Man 
kan beställa så många ko-
pior man vill. Vi ber bara 
om ersättning för portot 
vid fler än tio exemplar.

Det går att e-posta be-
ställningen till
info@respektlivet.nu  
eller ringa  
08-50 55 76 86.

● Beställ h
ela serien!
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