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Enkätsvar från 245 läkare
(allmänkirurger, internmedici-
nare, anestesiologer, geriatriker
och onkologer) visar att det inte
finns någon allmän konsensus
om aktiv dödshjälp. Både grup-
pen »motståndare» och gruppen
»förespråkare» är tillräckligt
stora för att deras attityder
måste tas på stort allvar. Påfal-
lande många av läkarna svarar
att de känner sig osäkra.

Vad anser svenska läkare om aktiv
dödshjälp, dvs att en läkare avsiktligt
avslutar livet hos en obotligt sjuk pa-
tient i terminalt skede för att förhindra
svårt lidande? I syfte att ta reda på om
det finns någon konsensus bland läkare
om dessa frågor, utarbetade vi en enkel
enkät med fem frågor om dödshjälp.
Varje fråga hade tre svarsalternativ: Ja,
Nej och Osäker.

En rad specialiteter torde vara intres-
santa i detta sammanhang. Vi har riktat
vår enkät till fem grupper av läkare: all-
mänkirurger, internmedicinare, aneste-
siologer, geriatriker och onkologer. Det
är dessa läkare som vårdar en stor del av
de patienter som skulle kunna vara ak-
tuella för aktiv dödshjälp. Bland dessa
läkare finns de som ansvarar för livräd-
dande insatser, de som har kraftfulla
tekniska möjligheter att förlänga livet
på döende, och de som vårdar patienter

med terminala sjukdomar. För dessa
grupper skulle därför en legalisering av
aktiv dödshjälp få stora praktiska kon-
sekvenser.

Efter en kort information om enkä-
tens syfte lämnades den ut vid läkarmö-
ten under november och december 1995
samt januari 1996. Ett åttiotal enkäter
skickades dock ut med brev. För att öka
andelen geriatriker gjordes ett extra ur-
val från denna specialitet. Övriga skick-
ades till ett slumpmässigt urval av läka-
re verksamma vid aktuella kliniker. Inte
i något fall var adressatens uppfattning
om aktiv dödshjälp känd för avsända-
ren. Ingen påminnelse skickades ut. Nå-
got slumpmässigt urval är det alltså inte
fråga om. 

Totalt returnerades 245 (helt eller
delvis ifyllda) enkäter av 287 utlämna-

de (85 procent). Alla dessa enkäter re-
turnerades anonymt. För sex av enkäter-
na besvarades inte frågan om specia-
litet. Dessa  har räknats som bortfall.
Svaren, fördelade på specialitet, sam-
manfattas i Tabell I–V.

Av de svarande är den yngste född
1970 och den äldste 1930 (46 procent är
födda före 1950). Andelen kvinnor är
24 procent.

Ingen konsensus
Med undantag av geriatriker kan

svaren på den första frågan, dvs om det
kan vara etiskt försvarbart att ge aktiv
dödshjälp, tyda på att andelen »före-
språkare» och »motståndare» är unge-
fär lika stora. Två av tre geriatriker an-
ser dock att aktiv dödshjälp aldrig är
etiskt försvarbar. Andelen osäkra är
mellan 11 och 20 procent av dem som
svarat.

Det finns ett liknande svarsmönster
för den andra frågan, om den svarande
själv skulle vilja ha dödshjälp. Även här
skiljer sig geriatrikernas svar från de
övrigas. Hälften av geriatrikerna kan
inte tänka sig någon situation där de
själva skulle vilja ha dödshjälp. Ande-
len osäkra är dock klart högre än vid den
första frågan (17–38 procent av de sva-
rande). 

Vad gäller den tredje frågan svarar
ungefär hälften att de inte alltid skulle
framföra kritik till en nära kollega om
denna gav aktiv dödshjälp på patientens
begäran. Andelen osäkra är även för
denna fråga mycket hög (14–32 procent
av de svarande).

Det finns ett relativt stort motstånd
mot legalisering av aktiv dödshjälp
(37–68 procent av de svarande). »Före-
språkarna» är långt färre (13–34 pro-
cent av dem som svarat). För frågan om
att själv medverka om aktiv dödshjälp
skulle legaliseras finns ett liknande
svarsmönster. För båda frågorna är
dock andelen osäkra stor (18–34 pro-
cent av dem som besvarat enkäten).

Är enkätmetoden tillförlitlig?
Att med en enkät kartlägga attityder

till en kontroversiell fråga som aktiv
dödshjälp är förknippat med stora me-
todproblem. Framför allt får enkäten
inte favorisera någon ståndpunkt på be-
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»En eventuell legalisering
av aktiv dödshjälp kommer
att innebära nya uppgifter för
läkarna. Det är därför viktigt
att ta reda på deras attityder.
Viktigt är också att ta reda
på om aktiv dödshjälp
faktiskt förekommer, och i så
fall i vilken omfattning.»
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kostnad av en annan till följd av ett en-
sidigt urval av frågor eller ett ledande
sätt att fråga. Efter åtskilliga provenkä-
ter, till både »förespråkare» och »mot-
ståndare», beslutade vi oss för de fem
frågorna. Denna uppsättning ansågs
vara rimligt opartisk.

Risk för missförstånd?
De som fyllde i provenkäterna ansåg

också att frågorna är lätta att förstå. Den
tredje frågan innehåller emellertid en
negation (se Tabell III), och negativa
frågor missförstås ibland. Möjligen kan

därför några som svarat ja på denna frå-
ga ha menat nej, eller svarat nej och me-
nat ja.

Har alla svarat uppriktigt? Man skul-
le t ex kunna befara att »förespråkarna»
för dödshjälp av taktikskäl skulle svara
ja på alla frågorna (utan att riktigt mena
det), medan »motståndarna», på mot-
svarande sätt, skulle svara nej. Men det
faktum att 83 procent har svarat ja på
minst en fråga och 89 procent har svarat
nej på minst en fråga tyder inte på att så
är fallet. Högst ett fåtal kan ha reagerat
på detta sätt. Vi har fått några telefon-

samtal som kan tyda på att en del »mot-
ståndare» till dödshjälp anser att frågan
inte bör diskuteras offentligt och att de
därför avstått från att besvara enkäten.

Det externa bortfallet är endast 15
procent (n=42). Men inget statistiskt ur-
val gjordes, varför enkätsvaren inte ger
grund för generaliseringar om hur van-
liga attityderna är bland läkare.

Utredning motiverad
Frågor om aktiv dödshjälp är mycket

kontroversiella. Enkätsvaren visar att
det bland de här aktuella läkarna inte
finns någon samsyn. Både gruppen
»motståndare» och gruppen »föresprå-
kare» är tillräckligt stora för att frågor-
na ska tas på stort allvar. Det är också
påfallande många läkare som svarar att
de känner sig osäkra. Hela 59 procent av
dem som besvarat enkäten har svarat
»osäker» på minst en fråga.

En eventuell legalisering av aktiv
dödshjälp kommer att innebära nya
uppgifter för läkarna. Det är därför vik-
tigt att ta reda på deras attityder. Men
detta är inte tillräckligt.

Vi föreslår därför att man genomför
en utredning om vård i livets slutskede
där man bl a kartlägger läkares erfaren-
heter av hur människor dör. Man bör
också identifiera och beskriva de situa-
tioner där läkare anser att aktiv döds-
hjälp kan komma i fråga. 

Hur vanligt förekommande är dessa
situationer, och vilka är alternativen till
aktiv dödshjälp? Ett välgrundat ställ-
ningstagande till såväl den etiska som
den rättsliga frågan förutsätter goda
kunskaper om sådana alternativ. Viktigt
är också att ta reda på om aktiv döds-
hjälp faktiskt förekommer, och i så fall
i vilken omfattning. •
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Tabell I. Svar på frågan: »Finns någon situation inom sjukvården där du anser det vara etiskt
försvarbart att ge aktiv dödshjälp på patientens begäran?» (antal).

Specialitet Ja Nej Osäker Bortfall Totalt

Anestesiologer 15 17 8 18 58
Geriatriker 8 25 5 7 45
Kirurger 29 26 9 5 69
Medicinare 23 28 7 13 71
Onkologer 18 15 4 7 44

Tabell II. Svar på frågan: »Finns någon situation inom sjukvården där du skulle vilja ha aktiv
dödshjälp om du vore patient?» (antal).

Specialitet Ja Nej Osäker Bortfall Totalt

Anestesiologer 14 11 15 18 58
Geriatriker 10 18 10 7 45
Kirurger 29 22 12 6 69
Medicinare 21 27 10 13 71
Onkologer 16 15 7 6 44

Tabell III. Svar på frågan: »Finns någon situation inom sjukvården där du inte skulle framföra
kritik till en nära kollega om denne gav aktiv dödshjälp på patientens begäran?»  (antal).

Specialitet Ja Nej Osäker Bortfall Totalt

Anestesiologer 20 10 10 18 58
Geriatriker 16 10 12 7 45
Kirurger 31 23 9 6 69
Medicinare 28 19 11 13 71
Onkologer 21 12 5 6 44

Tabell IV. Svar på frågan: »Enligt svensk lag är det förbjudet att ge aktiv dödshjälp. Bör lagen
ändras så att aktiv dödshjälp på patientens begäran i vissa fall blir tillåten?»  (antal).

Specialitet Ja Nej Osäker Bortfall Totalt

Anestesiologer 12 15 14 17 58
Geriatriker 5 26 7 7 45
Kirurger 22 29 13 5 69
Medicinare 13 30 15 13 71
Onkologer 8 23 7 6 44

Tabell V. Svar på frågan: »Om aktiv dödshjälp legaliserades i Sverige, skulle du då kunna tän-
ka dig att själv ge aktiv dödshjälp på patientens begäran?»  (antal).

Specialitet Ja Nej Osäker Bortfall Totalt

Anestesiologer 15 16 10 17 58
Geriatriker 6 24 8 7 45
Kirurger 20 31 13 5 69
Medicinare 13 30 15 13 71
Onkologer 7 19 12 6 44


