
vidga möjligheten att hjälpa också icke-
beslutskapabla individer såsom senil-
dementa, allvarligt psykiskt sjuka, svårt
sjuka barn; det bör i så fall ske med stöd
i ett presumerat (förutsatt) samtycke»
[1]. Detta är ren nazism. När man väl
gått över den första gränsen . . .

Ergo: eutanasi bör inte legaliseras i
Sverige. Döendet är en del av livet, en
process vi alla skall gå igenom. Här
hjälper inga utredningar, dödskliniker,
»endgültige Lösungen». Kanske hittar
vi svaren någon helt annanstans?

Så får den döende frid
I filmen »Viskningar och rop» [7]

våndas den dödssjuka (Harriet Anders-
son) i ångest, ensam i den mörka natten
med sina plågor. Tjänstekvinnan (Kari
Sylwan), stor och trygg, hör hennes rop,
kommer till henne, tar henne i sin famn,
vaggar och ammar henne som ett litet
barn. Så får den döende frid.
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Ett bidrag till eutanasidebatten:

LAGEN OCH DEN 
SJÄLVVALDA DÖDEN

Frågan om den svårt sjuke och den
självvalda döden kan beskrivas ur flera
perspektiv. Vilken är den medicinskt
sett bästa behandlingen i livets slutske-
de, hur ser det »bästa» döendet ut, vil-
ken är anhörigas och vänners roll, hur
bör sjukvårdspersonalen ställa sig till
den döende etc? 

I denna artikel är perspektivet lagens
(och rättspraxis) inställning till den
självvalda döden. Olika perspektiv ger
olika svar, som inte alltid är förenliga
med varandra.

Då måste varje perspektiv lämna så
stort utrymme som möjligt för förverk-
ligande av övriga perspektiv, utan att
göra våld på egna grundläggande stånd-
punkter och värden.

Den socialt sett viktigaste frågan
gäller om vi i framtiden har kunskapen
och resurserna till att skapa och upp-
rätthålla en human vård i livets slutske-
de. Men parallellt med denna bör det
finnas utrymme för en diskussion
kring den rättsliga regleringens roll vid
socialt och moraliskt centrala livsske-
den. 

»Reglerad eutanasi är bättre än döds-
hjälp i det tysta!» skriver Göran Herme-
rén [1]. För att kunna avgöra det måste
vi dock först veta hur en sådan reglering
kan och bör se ut.

För enkelhetens skull utgår jag ifrån
Hermeréns avgränsning av begreppet
eutanasi: patienten är obotligt sjuk, slu-
tet är nära förestående, en värdig och
smärtfri död kan inte beredas, patienten
är beslutskompetent och har själv be-

gärt att få hjälp att dö, eutanasin utförs
av läkare och på sjukhus [1].

Eutanasi, självmord
och rätten
Eutanasi omfattar, i likhet med själv-

mord, två moment av etisk och juridisk
relevans: 1. någons självvalda död, och
2. någon som dödar. Självmord är sedan
slutet av 1800-talet inte längre krimina-
liserat (och, av straffrättsprincipiella
skäl, inte heller hjälp till självmord).
Eutanasi faller däremot under brotts-
rubriceringarna mord eller dråp. Men
den rättsliga skillnaden avspeglar kan-
ske i grunden inte så olika synsätt som
det kan tyckas. 

Tidigare ansågs självmordet vara en
synd mot Gud. I ett alltmer sekularise-
rat samhälle kunde en sådan tanke inte
upprätthållas, men kvar finns än idag
synen på självmordet som ett förnekan-
de av livet som ideal och ett svek mot
anhöriga, vänner, sjukvårdspersonal
m fl som drabbas av lidande. Avkrimi-
naliseringen bottnade i en större åter-
hållsamhet vad gäller att via straffsank-
tioner lägga ökade bördor på bl a anhö-
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utsätta patientens självval-
da deltagande.’’



riga, men innebar inte ett accepterande
av den självvalda döden i sig.

Döden som ett val
Det har varit den medicinska etikens

och den medicinska rättens strävan un-
der årtionden att göra patienten till ak-
tivt subjekt i stället för som tidigare pas-
sivt objekt. Det är därför inte förvånan-
de att de flesta läkare och jurister värjer
sig mot tanken att låta patienten slutgil-
tigt omvandla sig från subjekt till ob-
jekt, ett ting. Trots detta anser jag att ti-
den är mogen för att acceptera den
självvalda döden som ett, åtminstone i
vissa fall, rationellt val. 

Den s k passiva dödshjälpen, som
numera är både etiskt och rättsligt ac-
cepterad, innebär även den ett övervägt
val av döden. Oberoende av skillnaden
mellan passiva och aktiva handlingar
föreligger alltid från ansvarig läkares
sida ett beslut, ett val. I de fall där pati-
enten är vid medvetande och beslutska-
pabel måste även han eller hon ges
chansen att vara med och besluta, dvs
döden blir självvald.

Det etiska försvaret för självmord
och eutanasi bygger på individens rätt
till självbestämmande, rätten att själv få
värdera risker och livskvalitet och ta av-
görande beslut, även vid kontakter med
sjukvården [1]. 

Att återupplivning ändå är praxis vid
självmordsförsök beror som bekant på
att erfarenheter har visat att gruppen
som har en genomtänkt, välmotiverad
önskan att begå självmord, som inte har
tecken till psykisk störning och inte är
påverkad av alkohol eller andra droger,
utgör en minoritet av dem som kommer
i kontakt med sjukvården [2]. 

Det är därför rimligt att man som ru-
tin handlar utifrån presumtionen att ett
självmordsförsök inte byggde på ett
uppriktigt val av döden, i betydelsen ra-
tionellt val utifrån individens egna vär-
deringar. En sådan presumtion kan dock
inte fasthållas vid fall av eutanasi (se de-
finitionen ovan). 

Ett kategoriskt påstående att en öns-
kan om eutanasi speglar anhörigas vån-
da snarare än patientens vilja [3] är svårt
att förena med självbestämmandet som
medicin-etisk och medicin-rättslig
grundprincip. Detsamma gäller förne-
kandet av att en sådan önskan kan be-
skrivas med termerna rationell/irratio-
nell [4].

Lagens uppgifter
Lagstiftningen har i detta samman-

hang tre uppgifter. Den ska skydda och
stå som symbol för vissa normer och
värden som vi – samhället –  anser vara
särskilt viktiga. Sker detta genom fast-
lagda gränser för individers handlande
snarare än beskrivningar av mål för
handlandet, brukar man i enlighet med

en liberal tradition låta lagen stå för mi-
nimimoralen, inte maximimoralen –
dvs att lagen, för att anknyta till en av
Hermeréns distinktioner [1], klargör
när läkarens handlande bör kritiseras,
inte när läkarens handlande är etiskt
godtagbart.

Lagen ska också skydda enskilda in-
dividers intressen, i synnerhet deras
som har extra stort behov av skydd.

Den ska slutligen även bidra till ut-
vecklingen av ett väl fungerande, för-
troendeskapande sjukvårdssystem ge-
nom att klargöra ansvarsfrågor och
ange handlingsregler för personalen.

Lagen och livet 
Förbudet mot den självvalda döden,

i form av eutanasi, försvaras ofta med
att lagen måste upprätthålla en princip
om livets inneboende värde, om livet
som något gott i sig. Men eftersom en
princip – etisk såväl som rättslig – till
skillnad från en regel gäller prima-facie
och inte absolut, dvs så länge inte star-
ka argument har presenterats mot den
[5], kan vi upprätthålla livets inneboen-
de värde som rättslig (och etisk) princip
och samtidigt göra undantag i de fall där
hänsyn till patientens lidande (icke ska-
da-principen) och självbestämmande
(autonomiprincipen) gör principen
orimlig.

Att skydda livets inneboende värde
kan därför innebära att ge döende pati-
enter och deras anhöriga möjligheter att
ta till vara de sista ögonblicken av liv
och värdefulla samtal [6], men kan en-
ligt min mening inte ge rätten och plik-
ten att påtvinga andra ett martyrskap.
Även om de sista år vi lever är viktiga
inte bara för oss själva utan även för
våra anhöriga och folk omkring oss, så
är det inte så att de åren tillhör de anhö-
riga, som Alan Wolfe [7] påstår.

Läkarens roll
Eftersom de flesta utdragna dödsför-

lopp idag sker i sjukvårdsmiljö, är frå-
gan om läkarens roll av avgörande bety-
delse. Av samma skäl är även förslaget
om särskilda självmordskliniker [8]
mest ett (dåligt) tankeexperiment.

Kan vi etiskt och rättsligt acceptera
att den dödande handlingen utförs av
annan, i första hand en läkare? Skulle
den palliativa vården – nu eller i framti-
den – visas vara så effektiv att en i stort
sett värdig och smärtfri död kan garan-
teras, är frågan ointressant. Men så
länge det inte är fallet måste den över-
vägas. Motargumenten är välkända.

För det första hävdar många att det
inte är möjligt att kombinera aktivt dö-
dande med läkarens traditionella upp-
gifter: att bota, lindra och trösta [4, 9].
Man tror också att många patientgrup-
per skulle känna sig hotade och tappa
förtroendet för sjukvården. 

Om det stämmer är priset för en lega-
lisering av eutanasi för högt. Men läka-
res yrkesroll utformas i en dialog mel-
lan professionen och samhället. Och en
begränsad möjlighet till eutanasi skulle
åtminstone inte minska mitt förtroende
som (framtida) patient – tvärtom. 

Det behövs därför mer forskning
kring nuvarande och kommande patien-
ters uppfattning om läkarens roll i livets
slutskede, för att detta argument ska
kunna värderas.  

Döden som vårdåtgärd
För det andra kritiserar motståndar-

na själva handlingens karaktär. Man an-
för det välkända argumentet om en mo-
raliskt avgörande skillnad mellan aktiva
och passiva handlingar. Även i den
rättsliga diskussionen har denna dis-
tinktion varit viktig. 

Därför kan man som patient idag
samtycka till mycket stort risktagande
(inklusive risken att man dör) och s k
passiv dödshjälp. Men om man ber att få
(aktiv) hjälp med att dö för att slippa
oerhörda smärtor, får man svaret att det
inte är tillåtet eftersom det utgör en ak-
tiv handling. Jag har verkligen svårt att
se denna avgörande skillnad, i synner-
het inom sjukvården.

Tyngre väger enligt min mening far-
hågorna om att det är svårt att effektivt
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kontrollera praxis på området, och att
utvecklingen vid en legalisering av eu-
tanasi oundvikligen kommer att gå mot
en indikationsglidning så att lagen även
tillämpas på fall av s k non-voluntary el-
ler involuntary eutanasi. Som stöd för
detta (empiriska) påstående brukar man
åberopa erfarenheterna av den hol-
ländska lagstiftningen.

Därför är det viktigt att känna till
skillnaden mellan den rättsliga lösning-
en i Holland och den svenska medicin-
rättsliga lagstiftningstraditionen.

Straffrätt . . .
En reglering av eutanasi kan röra sig

inom två olika rättsliga discipliner –
straffrätt och medicinsk rätt/förvalt-
ningsrätt – med delvis olika känneteck-
en och traditioner.

Straffrätten sätter gränser, minimi-
moralens gränser, för människors hand-
lande. Överträder man gränsen medve-
tet eller av slarv anses man ansvarig för
sin handling och utsätts för ett offentligt
fördömande i form av rättegång och
straff. 

Straffrätten tvingas i större utsträck-
ning än andra rättsliga discipliner att be-
handla en verklighet full av gråzoner
och avvägningar som om den vore an-
tingen svart eller vit, ond eller god. På
grund av tyngden i sanktionerna och
straffrättens starka betoning på rättssä-
kerhet fokuseras intresset på gränsdrag-
ningsfrågor, vilka i konkreta fall kan
upplevas som oviktiga utifrån en etisk
helhetsbetraktelse. 

Jag vill t ex i det aktuella dödshjälps-
fallet i Falun etiskt lägga tyngdvikten
vid syftet bakom handlingen (kärleken
och solidariteten mellan mor och svårt
sjuk dotter) och det faktum att den sju-
ka dottern själv bad om hjälp. Men i
straffprocessen blir den rättsligt avgö-
rande frågan, vid valet mellan frikän-
nande och kraftigt fördömande (dråp),
om dottern själv orkade hålla i en plast-
mugg och lyfta denna till munnen för att
dricka.

Som Riksåklagarens representant
vid Högsta Domstolens prövning av
Berit Hedeby (1979) senare skrev, ut-
trycker brottsbenämningen dråp ett av-
sevärt större moraliskt förkastande än
vad som egentligen får anses ligga i
domstolens bedömning av handlingen
[10].

Utländska regleringar som den hol-
ländska bygger ofta på just straffrättsli-
ga lösningar: Att döda annan är uttryck-
ligen förbjudet, men straffrihet är regel
om vissa preciserade förutsättningar är
uppfyllda, i linje med traditionella
straffrihetsgrunder som nöd och nöd-
värn. 

En sådan lösning väljs för att man
explicit i lagtexten ska kunna hålla fast
vid principen om livets inneboende vär-

de, samtidigt som man erbjuder en lös-
ning för eutanasifallen. Lösningen
framstår dock som bisarr utifrån svens-
ka lagstiftningstraditioner [11] och in-
nebär enligt min mening en sorts kodi-
fierad dubbelmoral snarare än en balan-
serad avvägning mellan kolliderande
principer.

. . . eller medicinsk rätt?
En bättre rättslig lösning skulle man

uppnå genom en explicit, positiv regle-
ring inom den medicinska rätten. Lag-
stiftningstraditionen här går ut på att de
grundläggande, övergripande ramarna
för sjukvården anges i Hälso- och sjuk-
vårdslagen, Åliggandelagen och Disci-
plinansvarslagen, medan särskilda me-
dicin-etiska frågor som abort, trans-
plantation och dödens inträde regleras i
särlagstiftning.

En särlagstiftning om eutanasi bör
lämpligen bygga på vedertagna princi-
per inom medicinrätten, dvs för det
första att valet av vilken åtgärd som ska
sättas in slutgiltigt görs av läkaren, men
efter samråd med patienten. För det
andra måste alla åtgärder förutsätta pa-
tientens självvalda deltagande. (I enlig-
het med definitionen av eutanasi ovan
går jag inte in på frågan om beslutsinka-
pabla patienter.)

Eutanasi blir därigenom en sista
möjlig åtgärd som står till läkarens för-
fogande om han eller hon anser att den
palliativa behandlingen inte kan lindra
den döende patientens lidande tillräck-
ligt, och patienten ber att få dö. Men det
blir inte någon oavvislig rätt för patien-
ten. För att minska risken för övergrepp
eller misstag kan man, som i andra sär-
lagstiftningar, införa formkrav för sam-
tycket.

Eutanasi behandlas i så fall som en
ovanlig men ändå till sjukvården höran-
de åtgärd, vars praxis utvecklas genom
en öppen diskussion mellan läkare, pa-
tienter och samhälle.

Ansvar för brott mot reglerna ut-
krävs, som vid övrig medicinrättslig
reglering, i första hand genom prövning
i HSAN, men i grövre fall kvarstår möj-
ligheten till åtal.

Till skillnad från den straffrättsliga
lösningen ger en medicinrättslig särlag-
stiftning möjlighet till att diskutera
sjukvårdens praxis proaktivt och inte
endast reaktivt, och i termer av veten-
skap och beprövad erfarenhet i stället
för dråp/mord. Därigenom bör villighe-
ten till öppenhet öka och risken för mör-
kertal och indikationsglidning minska.
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Ge er till känna!
Läkartidningen har som huvud-
regel att på insändar- och debatt-
sidorna ej publicera anonyma in-
sändare. Undantag kan dock gö-
ras t ex när författaren tar upp
problem med viss allmängiltig-
het, men där ett offentliggörande
av identiteten kan vålla skriben-
ten personlig skada.

Författaren kan i sådana fall ut-
trycka önskemål om anonym
publicering. Dock måste hans el-
ler hennes identitet vara känd av
redaktionen, bl a för undvikande
av förfalskade inlägg. Vidare kan
redaktionen behöva nå författa-
ren beträffande oklarheter i tex-
ten, eller för att delge eventuella
repliker etc.

Redaktionen förbehåller sig rät-
ten att avgöra om inlägget skall
publiceras eller ej. Vid publice-
ring respekteras då självfallet
önskemålet om anonymitet, så-
väl i den tryckta texten som i kon-
takter med eventuellt berörda in-
stanser eller personer, som kan
behöva beredas tillfälle till kom-
mentar.

Därför: Uppge alltid författarnam-
net i följebrev eller på annat sätt,
med begäran om anonym be-
handling. Inlägg där författaren är
okänd även för redaktionen pub-
liceras aldrig.
Red


