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När PC Jersild försöker reda ut nor-
malitetsbegreppen för sorg och depres-
sion [1] citerar han mig på ett sätt som
jag inte känner igen från mina inlägg i
eutanasidebatten.

Jag instämmer med det av PC Jersild
citerade avsnittet ur Johan Cullbergs
bok [2] att »Det finns ett fåtal som be-
går självmord mycket väl övervägt» –
därav följer ju att det stora flertalet
grundar sin handling på mindre väl
övervägda faktorer. Dock har jag aldrig
påstått att absolut alla som begår själv-
mord eller begär dödshjälp lider av de-
pression. Inte heller att alla utan undan-
tag ropar på hjälp. 

I min artikel i Läkartidningen [3] har
jag nämnt att bland de personer som er-
hållit dödshjälp i Nederländerna fanns
ett uppmärksammat fall av obehandlad
depression [4] vilket bekräftar att ytter-
ligare glidning av indikationerna för eu-
tanasi har ägt rum i Nederländerna. Jag
har också refererat en undersökning pu-
blicerad i Lancet [5], att dödshjälp ef-
terfrågades i större utsträckning av de
cancerpatienter som var deprimerade
än av de cancerpatienter som enbart plå-
gades av smärtor. 

De deprimerade patienterna och de
som upplevde psykologisk stress var
signifikant mer intresserade av döds-
hjälp än de som inte var deprimerade.

Detta är långt ifrån att påstå att alla i li-
vets slutskede lider av en depression el-
ler att strö omkring sig psykiatriska
diagnoser.

Individuell process
Döendet är en process – en process

som har olika faser [6]. Denna process
är högst individuell, även om man kan
skönja gemensamma drag av både för-
tvivlan, vrede, sorg och försoning hos
många. Dessa känslor är i allra högsta
grad normala.

Däremot bör de personer som har en
depression få behandling och inte er-
bjudande om dödshjälp. Både PC Jer-
sild och jag vet att deprimerade patien-
ter som lever i en påfrestande och nega-
tiv psykosocial situation har dålig pro-

gnos. Depressionerna förvärras när
man är ensam, övergiven och utlämnad. 

Smärta, som ofta finns vid depres-
sioner, är en händelse i det inre landska-
pet och har både en somatisk och en
mycket påtaglig psykisk komponent.
För att lindra den behövs en stor trygg-
het, som den döende patienten enbart
kan få när en god omvårdnad finns.

Gränserna
förskjuts
PC Jersild föreslår en lagstiftning

med strikta indikationer för eutanasi till
terminalt mycket svårt sjuka och av svår
smärta plågade patienter som har några
få dagar kvar att leva. På grund av erfa-
renheter från Nederländerna tror jag
inte att dessa snäva indikationsgränser
kommer att kunna hålla i längden.

Införandet av en lag som reglerar eu-
tanasi kommer att påverka vår kultur
och syn på vården i livets slutskede,
kanske inte så märkbart till en början,
men på lång sikt, radikalt. I Nederlän-
derna började man med samma ambi-
tion som PC Jersild har nu, men inom
loppet av ett par decennier har indika-
tionerna utökats och nu kan dödshjälp
ges även till icke-terminalt sjuka perso-
ner med enbart psykisk smärta. Det be-
hövdes inte mer än 20 år för att hamna
långt ifrån de indikationer som man
hade i åtanke när lagar om eutanasi in-
fördes i Nederländerna och som man
avser, när man nu i Sverige debatterar
dödshjälp för obotligt och nära döden
stående somatiskt sjuka patienter.

Döden är för närvarande en privat
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’’PC Jersild har under sitt
författarskap med ironi och
kraft gisslat egoism, käns-
lokyla, grymhet, byråkra-
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som genom ett trollslag,
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angelägenhet för var och en av oss. I fo-
kus för sjukvården står nu önskan att ge
bot i de situationer där det går och att ge
bästa möjliga omvårdnad under de sista
dagarna i livet. 

Kulturklimatet
ändras
Men om avslutningen på livet legali-

seras kommer intresset att förskjutas
från den privata sfären till frågeställ-
ningarna om systemets administrativa
och juridiska villkor har uppfyllts, dvs
om kriterierna för dödshjälp är uppfyll-
da eller ej. Fokus kommer att förskjutas
från omsorg om patienten till frågan om
det är värt att fortsätta en omvårdnads-
process eller inte. 

Har man en lag, så har man en grund
för olika tillägg eller en kontinuerlig ut-
veckling av praxis. Olika påtryckningar
kan leda till att indikationerna glider
och utökas. 

Jag frågar mig om det fåtal fall som
nämns som exempel i denna debatt be-
rättigar en lagstiftning som kommer att
totalt ändra både det kulturella klimatet
och de etiska värderingar som vi har nu,
när det gäller behandling och vård av
döende patienter. 

Den ädle verkställaren …
I eutanasidebatten framskymtar en

kollision mellan en komplicerad verk-
lighet och en illusion om att människo-
naturen är okomplicerad, att mänskliga
relationer och reaktioner alltid är förut-
sägbara och icke ambivalenta och att
döendet är en statisk företeelse.

PC Jersild har under sitt författar-
skap med ironi och kraft gisslat egoism,
känslokyla, grymhet, byråkratisk blind-
het m m. Plötsligt, som genom ett troll-
slag, försvinner alla dessa mänskliga
egenskaper när han skriver i eutanaside-
batten. Kvar på scenen blir den ädle
verkställaren av eutanasilagstiftningen,
väl medveten om sina motiv, samt sam-
hället med sina omätliga resurser. Vart
tog alla de som PC Jersild beskriver i
sina böcker vägen? 

Lagstiftning som kan misstolkas,
lagstiftning som kan tänjas och kanske
missbrukas, lagstiftning som kan skapa
psykologisk press på redan psykiskt in-
sufficienta personer och personer i svag
social ställning bör undvikas. 

En rad risker
I mina debattinlägg försöker jag göra

en bedömning av risker och en analys av
konsekvenser vid det eventuella infö-
randet av lagar om eutanasi. När lagen
är stiftad är det praxis som avgör hur
den kommer att tillämpas. Jag är rädd
för att införandet av lagar om dödshjälp
innebär en risk för:

1. att indikationsglidningar kommer
att ske, såsom har skett i Nederländerna,

2. att gränsöverskridanden och ofri-
villig dödshjälp kommer att kunna till-
lämpas,

3. att psykologiska konsekvenser för
personerna i livets slutskede blir påtag-
liga. De psykiskt insufficienta, handi-
kappade, mycket gamla samt deprime-
rade kommer att kunna utsättas för både
inre och yttre psykologiskt tryck för att
tillämpa en eventuellt existerande lag-
stiftning om dödshjälp,

4. att vissa patienters upplevelser av
vårdsituationen kommer att präglas av
oro och rädsla för att vårdpersonalen
skall komma att erbjuda dödshjälp,

5. att även anhöriga och vårdare
kommer att kunna utsättas för psykolo-
giskt tryck att tillämpa en eventuell lag-
stiftning om dödshjälp,

6. att psykologiska konsekvenser för
vårdpersonal och beslutsfattare kan bli
påtagliga,

7. att den palliativa vården i det kär-
va ekonomiska klimatet inte kommer
att byggas ut i Sverige,

8. att vi kommer att förlora den
svenska vårdideologin som innebär att
vården i livets slutskede skall bygga på
humanism,

9. att det kulturella klimatet och sy-
nen på vården i livets slutskede i läng-
den radikalt förändras och att de etiska
principerna byggda på vår västerländs-
ka kultur och humanistiska tradition,
nämligen att livet är okränkbart, kom-
mer att ifrågasättas.

Prioritera vården
i livets slutskede!
PC Jersild och jag är, att döma av de

inlägg vi skrivit i olika spalter, överens
om att man i Sverige bör kunna dö på ett
värdigt sätt. Detta kommer, enligt min
mening, inte att ske genom att en euta-
nasilag införs i Sverige. Vårt mål kan
enbart uppnås genom uppbyggnad av
vården i livets slutskede. 

Därför välkomnar jag med tillfreds-
ställelse att regeringen bestämt sig för
att prioritera denna fråga och hoppas att
de satsningar som tydligen planeras för
att tillskjuta ekonomiska medel till vård
och omsorg kommer att bli av.

Ingen lätt uppgift
Kollegan Gunnar Hagberg, Växjö,

skriver i sitt debattinlägg om eutanasi
[7]: »Det borde inte vara omöjligt att ut-
forma regler som omöjliggör indika-
tionsglidningar och missbruk av euta-
nasi.» På grundval av analysen i mitt
svar till PC Jersild (se ovan) tror jag på
motsatsen. 

Gunnar Hagbergs artikel bekräftar
det jag skrivit tidigare, att mycket arbe-
te, empati och tankar läggs ner på
många håll i Sverige för att hjälpa pati-
enter i olika faser av livets slutskede.
Detta är ingalunda någon lätt uppgift. 

Liksom några fall har etsat sig fast i
Gunnar Hagbergs minne, har var och en
av oss som är läkare minnen av olika si-
tuationer inom sjukvården och av pati-
enter som berört oss på ett eller annat
sätt.

Många, även stridiga
känslor
Jag har som psykiater och som fors-

kare förmånen att samtala med en och
samma person förhållandevis länge och
under sammanhängande tidsperioder.
Därför har jag möjlighet att följa olika
livsberättelser, ibland även från de an-
hörigas och från vårdpersonalens sida.

Alla, både patienter, anhöriga och vi
som arbetar inom sjukvården, kan kän-
na empatiska, men även ambivalenta
och till och med destruktiva känslor i en
vårdsituation. Detta är normalt under
förutsättning att de destruktiva känslor-
na stannar i den inre psykiska värld dit
de hör.

Vi utgår ifrån att alla som kommer att
undersöka patienter på vilka eventuell
lagstiftning om dödshjälp skall tilläm-
pas kommer att vara maximalt engage-
rade, 100 procent utvilade, inte ha något
tryck på sig att vara effektiva, resurssnå-
la, och kommer att ha möjlighet att föl-
ja upp en och samma patient länge, etc.
Listan kan göras lång.

Svårt att motstå
grupptryck
Med hänvisning till den berättelse

som följer frågar jag mig hur eventuell
gruppmentalitet, för att inte tala om
konformism, grupptryck och bristande
civilkurage, kan leda till enhälliga be-
dömningar och beslut som kan vara
ödesdigra för en enskild person. Vi vet
hur svårt det ibland kan vara att bryta
mot kollegialiteten eller lagandan, utan
att för den skull vara en »dålig» männi-
ska eller moraliskt korrumperad.

I drygt ett decennium har jag haft
möjlighet att följa en 75-årig intellektu-
ellt väl bibehållen, men av livslång dia-
betessjukdom (ca 50 år) fysiskt mycket
nedbruten kvinna. Hon togs för sju år
sedan in på ett av de större stockholms-
sjukhusen för utredning på grund av att
hennes allmäntillstånd allvarligt för-
sämrades. På sjukhuset föll hon och fick
en lårbensfraktur.

Den beskrivning som följer återger
hennes och hennes mans subjektiva
upplevelser, vilka för mig som psykia-
ter är lika viktiga som de subjektiva
upplevelser som vårdpersonalen vid
sjukhuset eventuellt skulle förmedla.

»Låt henne dö i fred …»
Under tiden hon vårdades på sjukhu-

set missbedömde man insulinbehovet.
Patienten höll på att dö. Man var, enligt
patienten och hennes make, tydligen
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dröjande och avvaktande med att sätta
in adekvata livräddande åtgärder.

»Det lilla paketet» väckte inte speci-
ellt intresse, då hon på grund av det »ter-
minala tillståndet» inte hade tillräckligt
med kraft för att kunna uttrycka sig.
Hon fick inte den uppmärksamhet som
man får när man med väl formulerade
ord slår vakt om »varje människas rätt
till självbestämmande».

En avdelningsläkare förklarade att
patienten »är så gammal och har haft
socker så länge, att man ej skall förvän-
ta sig så mycket mer». Den övriga per-
sonalen instämde. Egentligen skulle
man låta henne dö i fred. Men det oför-
utsägbara inträffade. Hon lever fortfa-
rande. Någon månad efter utskrivning
träffade patienten händelsevis en sjuk-
sköterska från avdelningen, som inte
kunde dölja sin förvåning över att pati-
enten levde.

Sju år senare är blodsockret fortfa-
rande under kontroll (HbA1c 4,7–5,6
%). Tillsammans med sin man kan hon
faktiskt läsa en del artiklar i denna de-
batt. De lyssnar på klassisk musik och
tittar på vissa TV-program. Hon är svårt
sjuk och trött, men tycker sig leva ett
värdigt liv. Tack vare det stöd som hen-
nes make kan ge är hon lyckligt lottad
och upplever att hennes livskvalitet inte
har tagit slut.

Kunskap, värme och empati
Inte alla äldre och svårt sjuka har an-

höriga kvar i livet. Dessutom kan eller
vill inte alla anhöriga ställa upp. Men
det finns tillräckligt många intresserade
personer i vården, som i många år med
kunskap, värme och empati hjälpt våra
sjuka och gamla.

Vi bör alla se till att deras resurser
inte går till spillo, att deras självförtro-
ende och medmänsklighet inte smulas
sönder i arbetslöshetens och omstruktu-
reringarnas spår.
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