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Frågan om samhällets, sjukvår-
dens och läkarnas förhållningssätt
till eutanasi (här definierad som en
aktiv åtgärd för att på patientens be-
gäran ända dennes liv) dyker allt-
emellanåt upp i den medicinskt etis-
ka debatten. Orsaken är vanligen nå-
got rättsligt fall eller uppgifter om
ändrad lagstiftning i vår omvärld.

Så har också skett under senare
tid. I höstas uppmärksammades ett
fall, där en kvinna medverkade till
sin svårt sjuka dotters död. Ungefär
samtidigt nåddes vi också av uppgif-
ter om att nya lagar för eutanasi ge-
nomförts eller planerats i delar av
Australien samt den amerikanska
delstaten Oregon.

Även här i Läkartidningen har un-
der senare tid förts en debatt där så-
väl förespråkare för som motstånda-
re till eutanasi redogjort för sina ar-
gument. Utrymmet på ledarplats är
för begränsat för att medge en uttöm-
mande redovisning av dessa – vi för-
utsätter att läsarna följt debatten.

En intressant fråga är varför
dödshjälp röner ett ökande intresse.
Ett skäl är troligen patienternas krav
på ökad autonomi, inkluderande rät-
ten att avsluta sitt liv. Men rätten att
bestämma är inte absolut ens när det
gäller vårdinsatser – såväl etiska som
praktiska eller ekonomiska aspekter
kan lägga hinder i vägen. 

Vi lever i en tid där medicinska
framsteg egentligen borde ha flyttat
positionerna bort från eutanasi. Vår-
den har successivt gett bättre förut-
sättningar både för att lindra fysisk
smärta och för att dämpa ångest.
Bättre vårdformer växer också fram
för vården i livets slutskede, t ex la-
sarettsanknuten hemsjukvård eller
s k hospis.

Sedan början av 1990-talet finns
därtill anvisningar för hur läkare bör
förfara när fortsatt livsuppehållande
åtgärder enbart förlänger patientens
lidande och artificiellt fördröjer en
naturlig död. Där fastslås också rät-

ten att ge effektivt smärtstillande do-
ser trots att det eventuellt kan förkor-
ta livet.

En verkligt effektiv palliativ vård
i livets slutskede borde kunna vara ett
svar på patienters och anhörigas be-
rättigade önskemål om en död i vär-
dighet och utan olidlig smärta, vare
sig kroppslig eller mental. Vi är kan-
ske inte där ännu, men dock på god
väg och med målet inom synhåll.

Är dagens vård i livets slutskede
så ofullkomlig och bristfällig att man
dels bör överge en sedan årtusenden
central etisk princip för läkarkåren
och sjukvården, dels riskerar att
bromsa eller äventyra utvecklingen
av bättre och skonsammare behand-
lingsmetoder för vården av döende? 

Är det rationellt att ta klivet över
den för många människor så viktiga
gränslinje som går vid att beröva en
annan mänsklig varelse livet? Trots
att detta då görs av medkänsla, barm-
härtighet och kärlek skulle det bety-
da att man inom sjukvården övergett
uppfattningen om livets okränkbar-
het. 

Borde det inte inge betänklighe-
ter att även förespråkare av eutanasi
ofta omger detta steg med en rad re-
servationer, regler och gränser? Kan
det inte tolkas som en osäkerhet och
farhåga inför följderna av att sjuk-
vården överskrider en hittills tydlig
etisk demarkationslinje?

Kan man utesluta risken för att en
legalisering av dödshjälp banar vä-
gen för en allt mer tillåtande och to-
lerant syn på i vilka situationer som
dödshjälp kan anses vara befogad?
Det tyngsta steget är ju ändå taget då.

Om svaret på dessa frågor ändå
blir att legalisering av eutanasi är att
föredra – då bör man kanske även
fråga sig om det är just sjukvården
och läkarna som skall ges ett upp-
drag som så väsentligt avviker från
vårdens hittillsvarande mål att beva-
ra liv?

Läkarförbundet har inte funnit
anledning att ändra sin inställning till
eutanasi. Huvudskälen är att ett så-
dant agerande strider mot läkareti-
ken (bl a med stöd av World Medical
Association), att det inte är i överens-
stämmelse med läkaryrkets krav på
vetenskap och beprövad erfarenhet
samt att risken för glidning i indika-
tionerna för eutanasi är stor.

Olika uppfattningar i eutanasifrå-
gan bör emellertid inte leda till miss-
tänkliggöranden. Det är inte rimligt
att tro att vare sig förespråkarna eller
motståndarna skulle ha ett ont uppsåt
bakom den ena eller den andra in-
ställningen. 

Det finns tvärtom anledning att tro
att alla som kommit fram till ett ställ-
ningstagande i frågan gjort det ut-
ifrån egna upplevelser och värde-
ringar, och med syfte att vilja göra
det bästa i en synnerligen komplice-
rad och känslig valsituation.

Det handlar om en fråga där inte
enbart förnuft, kunskap eller veten-
skap kan ge helt entydiga svar. Inte
ens erfarenheter från andra länder
kan åberopas utan vidare – skillnader
i kulturella, moraliska och ibland re-
ligiösa föreställningar kan troligen
leda till vitt skilda konsekvenser.

Det finns ingen anledning att mot-
sätta sig att man försöker summera
var vi står i dessa frågor idag, såsom
flera debattörer och nu senast Statens
medicinsk-etiska råd föreslagit. Det
kan behövas en uppdatering av fakta
om vården av döende i Sverige och i
andra länder. Det vore också bra med
en seriös kartläggning av inställning-
en hos både allmänheten och berörd
sjukvårdspersonal.

Regeringen bör ta fasta på rådets
förslag att utredningen ges direktiv
att se på vården i livets slutskede i ett
brett perspektiv. Det är viktigt att frå-
gan om eutanasi inte behandlas skild
från och oberoende av andra insatser
för att främja människovärde, livs-
kvalitet och självbestämmande. •
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