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Det är bättre med en god pal-
liativ vård än både öppen och
dold eutanasi (om sådan skulle
förekomma). Sjukvården har
brister i detta avseende, men
dessa brister bör inte kompense-
ras genom legalisering av euta-
nasi utan genom bättre utbild-
ning i palliativ vård.

En nyanserad analys av skälen för
och emot eutanasi låter Göran Herme-
rén utmynna i slutsatsen att det är »bätt-
re att eutanasi på patientens begäran i
noga reglerade situationer förekommer
öppet, med möjlighet till insyn och kon-
troll, enligt etablerade regler som i Hol-
land och Norra Territoriet, Australien,
än att dödshjälp förekommer i ospecifi-
cerade situationer, dolt, utan möjlighet
till insyn och enligt regler som få eller
inga känner till» [1].

Om jag får utgå ifrån att Hermerén
menar att eutanasi och dödshjälp är
samma sak är det dels ett ogrundat på-
stående att eutanasi nu eller i framtiden
skulle förekomma utan insyn, dels en
allvarlig beskyllning som i första hand
är riktad mot läkarkåren. 

Att svenska läkare skulle göra sig
skyldiga till handlingar som de vet är
olagliga, och som vid rättslig prövning
rubriceras som dråp, ter sig osannolikt
av flera skäl. Det juridiska regelverket
är välkänt och den etiska medvetenhe-
ten är hög. 

Inga torde heller vara så påpassade
som läkare, av kolleger och övrig sjuk-
vårdspersonal, patienter och deras när-
stående och massmedier. Den tillspet-
sade motsatsställningen mellan öppen-
het och lönndom torde mer spegla Her-
meréns sympatier för eutanasi än repre-
sentera ett verklighetsförankrat argu-
ment.

Resignation
Ett tredje alternativ vid sidan av öp-

pen eller dold eutanasi är att utveckla

den palliativa vården. Således: det är
bättre med en god palliativ vård än både
öppen och dold eutanasi (om den nu
skulle förekomma). 

Här verkar Hermerén ha resignerat
och utgått från att den kunskap som
finns om palliativ vård inte kommer att
föras ut till perifera kliniker där många
avslutar sina liv. Det är sannolikt riktigt
att en dålig smärtlindring och brister i
vårdens förmåga att möta den existenti-
ella nöden hos patienter och deras när-
stående kan leda till krav på eutanasi. 

Samhället står därför inför ett väg-
val: utveckla den palliativa vården eller
tillåta eutanasi. Prioriteringsutredning-
en, där vi båda deltog, satte vård i livets
slutskede i den högsta av fem grupper
och vi har med tillfredsställelse konsta-
terat en praktiskt taget total uppslutning
kring denna prioritering [2]. 

I stället för att resignera rörande
möjligheten att realisera en sådan vård
krävs en målmedveten uppbackning
med både argument, resurser och prak-
tiskt handlande.

Reducerad
människosyn
De flesta argumenten för eutanasi i

Hermeréns analys rör sig kring lidande
och smärtlindring. Ingen vill förringa
betydelsen av detta, men en människas
sista tid handlar om så mycket mer. Det
är en tid fylld av tillbakablickar, avsked,
försoningar, uppgörelser och planering
för de efterlevande. 

Att befria en döende människa från
lidande genom eutanasi är att reducera
henne till ett sjukt eller skadat djur och
förneka hennes djupare mänskliga be-
hov av psykisk, social och andlig natur.
Det som är djurvänligt och ytligt sett
också människovänligt riskerar att bli
omänskligt.

Eutanasi och ekonomi
Hermerén anser inte att ekonomiska

argument hör hemma i en seriös etisk
debatt om eutanasi. Allt har dock sitt
pris, och jag menar att man inte kan
bortse från ekonomin. 

Självfallet beslutar en politisk för-
samling inte om dödshjälp för att spara
pengar, men det finns risk för att den
palliativa vården inte får tillräckligt

med resurser om eutanasi finns som en
möjlighet att förkorta och därmed för-
billiga den terminala vården.

Assisterat självmord
Hermerén behandlar över huvud ta-

get inte det assisterade självmordet an-
nat än som en mindre lyckad illustration
till eutanasi. Enligt tingsrättens dom
handlade Falufallet om assisterat själv-
mord och inte om eutanasi [3]. I själva
verket torde det assisterade självmordet
eller hjälp till självmord ligga närmare
en etisk och juridisk acceptans än euta-
nasi, även om ställningstagandet är
långt ifrån självklart.

Enligt det sedermera ej realiserade
förslaget att tillåta assisterat självmord i
Oregon gjordes en strikt åtskillnad mel-
lan eutanasi och assisterat självmord.
Läkare skulle således få skriva ut en
dödlig dos men inte aktivt delta i patien-
tens självmord.

Eutanasi och assisterat självmord
har ett gemensamt syfte att avsluta pati-
entens liv. Vid eutanasi utför läkaren
den dödande handlingen, medan vid as-
sisterat självmord individen själv tar sitt
liv men med hjälp av en annan person. 

Från etisk synpunkt är handlingarna
därför av samma natur. Samtidigt skil-
jer sig de båda handlingarna från etisk
synpunkt från åtgärder, t ex tillförande
av stora doser smärtstillande medel,
vars syfte är att lindra svåra symtom
men som bieffekt kan påskynda patien-
tens död. (En skickligt skött behandling
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där smärtlindrande medel ges i förebyg-
gande syfte behöver dock inte påskynda
döden.) 

Av annan natur än eutanasi och assis-
terat självmord är också att upphöra
med overksamma behandlingar och
livsuppehållande åtgärder som endast
förlänger döendet.

Medan eutanasi tveklöst är olaglig är
assisterat självmord inte straffbart. Mo-
tivet är att självmord inte är olagligt, vil-
ket leder till att inte heller hjälp till
självmord är det. Modern i Falun som
hjälpte sin Huntingtonsjuka dotter att ta
sitt liv går därmed enligt tingsrätten fri
från straff. 

Det är dock svårt att i praktiken dra
en exakt gräns mellan dödshjälp och as-
sisterat självmord. I bl a Storbritannien,
som rätt nyligen har avkriminaliserat
självmord, betraktas assisterat själv-
mord ändå som olagligt.

Läkarens särställning
Det finns inget svenskt rättsfall som

visar hur lagen ser på läkarassisterat
självmord. Hedebyfallet rubricerades
av domstolen som dråp – och för läka-
rens del som medhjälp till dråp – trots
att den så gott som totalförlamade pati-
enten hade bett om hjälp att begå själv-
mord. 

Det är svårt att föreställa sig hur
hjälp till självmord i sådana fall skulle
ges för att inte rubriceras som dråp. I
Oregon skulle därför patienter med svå-
ra neurologiska sjukdomar – om lagen
genomförts – ha riskerat att bli diskri-
minerade.

I förhållande till lekmän intar läkare
en särställning vid assisterat självmord
genom att de förfogar över mediciner
och vet vilka doser som är dödande. Jag
vill hävda att läkare även intar en sär-
ställning ur ett etiskt – och kanske dis-
ciplinärt och juridiskt – perspektiv, vil-
ket innebär ett striktare regelverk för
dem än för andra. Även om en domstol
skulle fria i ett fall av läkarassisterat
självmord är det inte säkert att Ansvars-
nämnden skulle finna läkarens handlan-
de godtagbart. 

Främst etiska skäl
Enligt min mening är det dock av

framför allt etiska skäl som läkare bör
avstå från att medverka i eutanasi och
assistera vid självmord. Utöver en rad
av välkända konsekvensetiska motiv
ligger i grunden en pliktetik som har
sina rötter i en genom seklerna hållbar
tradition att läkaren skall bota, lindra
och trösta. 

Denna etiska grundsats har fått en ut-
märkt formulering i den nya åliggande-
lagen som ersatt den tidigare allmänna
läkarinstruktionen: 

»Den som tillhör hälso- och sjuk-
vårdspersonalen skall utföra sitt arbete i

överensstämmelse med vetenskap och
beprövad erfarenhet. En patient skall
ges sakkunnig och omsorgsfull vård
som uppfyller dessa krav. Vården skall
så långt möjligt utformas och genomfö-
ras i samråd med patienten. Patienten
skall visas omtanke och respekt» [4].

Palliativ vård
En god vård innebär inte en maximal

vård. När det står klart att det inte finns
någon botande medicinsk behandling
bör målet för sjukvården vara att ge pa-
tienten livskvalitet i form av en lugn och
värdig död. 

Det sker genom lindring av smärta
och andra besvärande symtom samt
psykologiskt, socialt och – om det ef-
terfrågas – andligt stöd åt patienten och
de närstående. Läkare har inte skyldig-
het att ge livsuppehållande behandling
som visserligen kan förlänga livet en tid
men som ofta sker på bekostnad av livs-
kvaliteten.

Sjukvården har brister när det gäller
att möta existentiella problem. Hopp-
löst sjuka och döende människor väck-
er ångest hos vårdpersonalen. Om euta-
nasi och assisterat självmord skulle
ingå i vårdens repertoar finns risk för att
de av läkaren används för att ge ångest-
lindring för egen och personalens del. 

Bristerna i vården bör dock inte
kompenseras genom att läkare får rätt
att medverka i eutanasi och självmord
utan genom att utbildningen i palliativ
vård förbättras.

Politiska beslut
i stället för utredning
Vi har ett på etiska principer grundat

föredömligt regelverk för sjukvården.
En utredning skulle förmodligen påvisa
att den terminala vården är av olika kva-
litet i landet, på många håll utmärkt och
på andra mindre god.

Utvärderingen av den holländska
modellen har som varnande lärdom på-
visat en indikationsglidning, så att euta-
nasi inte bara getts på patientens önskan
utan även till patienter som på grund av
sitt tillstånd inte kunnat avge någon vil-
jeyttring [5]. 

Vad som enligt min mening krävs är
inte så mycket utredning som en poli-
tisk viljeyttring att satsa på utveckling
av den palliativa vården så att den kan
leva upp till hälso- och sjukvårdslagens
mål: god vård på lika villkor. 

Alla i livets slutskede har rätt till en
god palliativ vård. Ingen skall heller be-
höva underkastas en högteknologisk
men meningslös livsuppehållande be-
handling som hotar att göra döendet
ovärdigt. När sjukvården tvingas till
nedskärningar i en krympande ekonomi
får dessa vårdprinciper inte åsidosättas.
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Replik
Även jag förespråkar ökad satsning

på palliativ vård. Utebliven satsning
nämns också bland det som skulle kun-
na få mig att ändra åsikt. Men Jan-Otto
Ottosson och jag skiljer oss när det gäl-
ler vår inställning till var gränserna för
patienters självbestämmande skall sät-
tas.

På en punkt är Ottossons framställ-
ning missvisande: jag har inte påstått att
eutanasi praktiseras hos oss. Jag skriver
»om det förekommer», »eventuellt fö-
rekommer» osv. I själva verket finns det
ingen som vet om och i vilken utsträck-
ning eutanasi förekommer i Sverige.
Det är bl a därför  som vården i livets
slutskede kan behöva utredas.

Göran Hermerén
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